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METAI 52-ji

KRISLAI
Pradėkime metus gerai.
Baisi klaida.
Visas laikotarpis buvo gėda. 
Tik tauškalai.
Kristus ir Chruščiovas. 
Negarbinga misija.

— Rašo A. Bimba —

Labai svarbu pradžioje me
tų pasikalbėti mūsų judėjimo 
reikalais. Gražiai praėjusius 
metus baigė mūsų spauda ir 
organizacijos, 
džiaugtis.

Bet kaip bus 
kas priklausys

Tuo reikia

šiemet? Daug 
nuo to, kaip 

šiuos metus pradėsime, 
tik už kokių trejeto savaičių 
įvyks “Laisvės” bendrovės me
tinis suvažiavimas . Lai jis 
bus vienas iš gražiausiu.

Labai svarbu pačioje pra
džioje metų gerai pastatyti 
mūsų didžiosios kultūrinės or
ganizacijos Lietuvių Literatū
ros Draugijos reikalus. Tegu 
kuopos laiko susirinkimus. Te
gu gausiai plaukia narinės 
duoklės į centrą.

Mūsų sekretorius skelbia, 
kąd neužilgo nariai gaus pir
mąją šių metų knygą “Prela

tas Olšauskis.” Tai is t o r i j a 
apie tą baisų sutanuotą žmog
žudį. Vadinasi, Centras rū
pinasi narius patenkinti.

Skaitėte Centro Komiteto 
atsišaukimą. Lai jis nepasi
lieka balsu dykumose.

štai

Visa eilė iLondonas, 
anglų kosespondentų grįžo 
iš Indijos, jų tarpe ir žur
nalistas Burchet. Jie patei
kė eilę straipsnių apie da
bartinę padėtį Indijos-Kini- 
jos pasienyje. Dauguma jų 
rašė, kad esama “tyla yra 
tik prieš didesnę audrą”.

Burchet rašo, kad jis 
nuo 1960 metų domisi Indi
jos ir Kinijos pasienio rei
kalais, nes tada lankėsi 
New Delhi mieste, Indijos 
sostinėje, ir Indijos parei
gūnai jį supažindino su šie- Kinijos pasienio 

pavojų, mes užėjome jiems 
iš užnugario”. Rugpjūtyje 
Nehru raportavo: “Mes 
įrengėme įsitvirtinimus La- 
dakhos srityje”. Spalio 12 
d. Nehru parlamentui pra
nešė, kad jis įsakė Indijos 
jėgoms užimti visą ginčija
mą plotą iki MacMahono

atzy-
1961

Ką Indija' pasirinks: 
taikos ar karo kelią?

Anglų žurnalistas 
mi sekamus faktus:
m. lapkričio menesį Nehru 
raportavo parlamentui, kad 
Indijos ginkluotos . jėgos 
pastūmėjo Kinijos pasienio 
jėgas.

1962 m. gegužės mėnesį 
Nehru raportavo: “Mes 
siunčiame pasienio jėgas į 
ginčijamą plotą ir ten įstei
giame apsidrūtinimo punk
tus”. Birželyje Jis- raporta
vo: “Mes įsteigėme eilę 
naujų punkįtų, kurie sudaro 

sargams
nos reikalais.

Nuo 1950 metų Indija lai
kėsi senų sienų, bet 1959 
metais Jungtinių Valstijų 
diplomatai klausė Indijos: 
Kodėl ji nekelia klausimo 
apie sieną su Kinija? Neh
ru aiškinosi, kad Indija pir
ma turi sutvirtinti savo in- _ 
dustriją, o ypatingai gyny- j linijos. Spalio 17 dieną In- 
bos gamybą ir armiją. ’

Po to Indijos ir Jungti
nių Valstijų santykiai pasi
keitė. Jeigu Indija nuo 
1949 metų iki pabaigos 
1956 -metų iš Jungtinių 
Valstijų gavo pagalbos tik 
už $105,000,000, tai nuo 
1959 iki 1962 m. gruodžio 
mėnesio jau gavo net už 
$1,200,000,000. Kaip žino
me, kad 1962 m. lapkričio 
mėnesį į Indiją atvyko JAV 

klaida, be to, buvo visą pašau- militariniai ir politiniai pa
tarėjai ir jai pradėjo plauk-| 
ti dar bilijono dolerių ver- j 
tės militarinę pagalba ka
rui prieš Kiniją.

Prokuroras Robertas Kene
dis aną dieną atvirai pasakė: 
“Mano brolis padarė klaidą.” 
Jis turėjo galvoje klaidą su 
invazija į Kubą.
s Tai buvo baisi, kruvina klai-. 

da. Daug gyvybių kaštavo. 
Daug žalos padarė tai mažytei 
šaliai. Ta mūsų prezidento

lį privedus prie niuklinio karo 
prarajos.

Bet ar jau pilnai iš jos pa
simokyta? Neatrodo. Vėliau
si pranešimai byloja, kad mū
sų prezidentas dar vis neišpil
do su Chruščiovu padarytos 
sutarties. Sako, jis nepasirašo 
juodu ant balto, kad nauja in
vazija nebebus ruošiama .

va jai irgi esanti tik “kolo
nija.”

Salomėja, matyt, vėl geri- 
! naši klerikalams. O gal tik

' dijos jėgos pradėjo puoli
mą, bet spalio 18 d. kinie
čiai atsakė kontrsmūgiu ir 
indusų daliniai vieni pasi
traukė, o kitus kinai apsu

ko.
Lapkričio 20 dieną Kini

ja įsakė savo jėgoms pasi
traukti prie 1959 m. lapkri
čio 7 d. linijos, ir pasiūlė 

I Indijai, kad ir jos jėgos lai
kytųsi per 12-ką mylių nuo 
tos sienos. Indija pasiūlymą 

i atmetė, bet, kol kas per tą 
į liniją neina.

Afrikos ir Azijos šalys 
laikė konferenciją Ceilone 
ir reikalauja Indijos ir Ki
nijos, kad sienos nesusipra
timus sureguliuotų diplo
matijos keliu.

Sakoma, už pirmąją, klaidą' atsimoka jiems už tai, kad jie
žmegui reikia dovanoti, bet 
už tos pačios klaidos pakarto
jimą susimylėjimo nebegali 
būti. Tikėkime, kad mūsų 

prezidentas neb e d u o s savo 
broliui Robertui progos vėl sa
kyti: “Mano brolis padarė 
klaidą.”

. Pabėgėlių žurnalas “Met
menys” pravedęs apklausinė
jimą tarp savo viemųjų, ką 
jie mano, kuo jie • labiausiai 
gėdinasi iš “nepriklausomos 
Lietuvos gyvenimo laikotar
pio.”

Mes irgi norime prisidėti su 
atsakymu. Mes irgi gėdina- 
mėsi. Pasakysim: mbs gėdi- 
namės visu tuo laikotarpiu.

Gėda buvo, kai susidarė 
kaizerinė “Lietuvių Taryba.’U

Gėda buvo, kai buvo nutar
ta Urachą kviesti “Lietuvos 
karaliumi.”

Dar didesnė gėda buvo, kai 
užsienio ginklais buvo nu
versta Lietuvos tarybinė vy
riausybė.

Didžiausia gėda pasižymėjo 
klerikalų įsigalėjimas ir vieš
patavimas iki 1926 metų.

Baisi gėda buvo, kai nuo 
1926 metų įsigalėjo fašistinis 
teroras ir tęsėsi iki 1940 metų.

Matote, koks buvo tas visas 
mūsų tautos gyvenime laiko
tarpis.

ją savo “Kultūros kongrese” 
pagyrė. . .

Ką jau čia ir bekalbei:. 
Salomėjos pastangos bus vel
tui. Daug smarkesni ir gud
resni galvočiai už ją jau daug 
metų bando istorijos ratą pa
sukti 
pastangų neišėjo, 
si, ji nėra per sena į galvą 
Įsidėti tą istorinę tiesą,< jog 
Lietuvoje dvarininkų, kapita
listų ir kunigų viešpatavimas 
amžinai palaidotas. Kur jūs J 
matėte, kad kas nors iš nu
mirusių beprisikeltų ?!

atgal, o niekas iš tų 
Dar, rodo-

“Draugą” 
stebiuosi: 
Aną die- 

” numery 
neradau

Skaitau klerikalų 
ir “Darbininką” ir 
Kur dingo Kristus? 
ną vienam “Draugo 
astuoniose skiltyse
nė vieno* Kristaus, o užtikau 
net dvidešimt penkis Chruš
čiovus! Popiežiaus irgi nė su 
žiburiu neradau.

, ‘‘Vienybės” redaktorė Salo
mėja Narkeliūnaitė pradėjo 
be perstojo plepėti apie “so
vietinį kolonializmą.” Lietu-

Niujorkiškis ka r d i n o 1 a s 
Spellmanas per kalėdas važi
nėjo po Amerikos karines ba
zes užsienyje ir jas laimino.

Misijos tikslas: sustiprinti 
jaunuoliuose militarinę dvasią 
ir parodyti, kad katalikų baž
nyčia pėda pėdon ėjo ir eis 
su militarizmu.

Patėmykite: joks aukštas 
protestantų ministeris bei žy
dų rabinas tokia role neužsi
ima.

Popiežius Jonas irgi, rodosi, 
visiems įsakė melstis už tai
ką, o kardinolas Spellmanas 
meldžiasi už ginklavimąsi.

Kaltina Adenauerį už 
kurstymą prie karo
Maskva. — Tarybų Są

jungos premjeras Chruščio
vas pasiuntė laišką Vakarų 
Vokietijos kancleriui Ade- 
nauerįui, kuriame kaltina 
jį už karo provokacijas.

Chruščiovas rašo, kad 
kada viso pasaulio žmonės j 
nusidžiaugė kai Tarybų Są

junga ir Jungtinės Valsti
jose susitarė diplomatijos

'LAISVĖS' VAJUS
GAVIMUI NAUJŲ SKAITYTOJŲ 

Vajus prasidėjo spalio 1 d. ir tęsis iki gruodžio 31 d. 
— o —

KONTESTANTŲ STOVIS DABAR YRA TOKS: 
PUNKTAI 

8292 
5238 
5008 
4584 
4106 
3628 
2788 
2752 
2628 
2448

Connecticut valstija ................
New Jersey vaisi j a ....................
So. Boston, Mass. ....................
Los Angeles, Calif............. ..........
Brooklyn, N. Y............. .............
Lawrence - Lowell, Mass............
L. Tilwick, Easton, Pa................
Philadelphia, Pa............. ..............
Geo. Shimaitis, Brockton, Mass. 
Pittsburgh, Pa..............................

— o 
.. 2167 

1764 
1680 
1668 
1348 
1140 
1128 
971 

896 ; c. Belunas, Detroit, Mich ......
, K. Naravas.1 Shenandoah, Pa.

772 ■ Vera Smalstis, Livonia, Mich.
— O — .

Matėte gruodžio 25 d. pranešimą, kad vajus prail
gintas iki suvažiavimo, kuris įvyks vasario 3 d., tai bus 
daugiau laiko vajininkams pasidarbuoti po švenčių.

L. Žemaitienė. Hartford, Conn., prisiuntė dvi nau
jas prenumeratas ir atnaujinimų. J. J. Mockaitis, Brid- 

(Tąsa 4-tam pusi.)

Miami, Fla.................................
Rochester, N. Y.......................
Great Neck, N. Y...................
Worcester, Mass.......................
M. Uždavinis, Norwood, Mass. 
Chester, Pa. ..............................
B. Sutkus, San Francisco, Cal. 
A. Žemaitis, Baltimore, Md......
Chicago, Ill...................................
LLD” 20 kp. Moterų skyrius,

Binghamton, N. Y..............

J. žebrys, Cleveland, O...........
Scranton, Pa...............................
Plymouth—Wilkes-Barre, Pa.
A. Navickas, Haverhill, Mass.
V. Taraškienė, Oakland, Calif.
C. K. Urban, Hudson, Mass. 
Veronika Kvetkas,

Cambridge, Mass................
M. Aranuk, Detroit, Mich......

712
632
600
360
204
196

180
146
108

96
72

Kenedis vėi grasino 
Kubos respublikai

Miami, Fla. — Preziden
tas Kenedis sveikino iš Ku
bos grįžusius 1961 m. in
vazijos imtinius. Prezidento 
su jaįs susitikimas buvo pa
verstas į naujos invazijos 
grasinimą.

Pabėgėliai iš Kubos įtei
kė Kenedžiui vėliavą, kurią 
būk- jie turėjo invazijos 
metu. Kenedis vėliavą su
lankstęs pareiškė, kad ji 
“bus nunešta šios invazijos 
brigados į laisvą Havaną”.

Jis sakė, kad Jungtinės 
Valstijos pavastos visas po
litines, ekonomines ir kito
kias priemones pašalinimui 
dabortinės santvarkos Ku
boje.

Susirinkime dalyvavo de- 
sėtkai tūkstančių Kubos 
pabėgėlių ir dabartinės san
tvarkos priešų. /Susirinki
mas buvo paverstas į naują 
grasinimą Kubai. Grįžusius 
imtinius lotynų kalba svei
kino ir Kenedžio 'žmona.

Kubos respublika minėjo

Visuomene privalo kovoti 
prieš oro teršimą

Washingtonas. — Jau ir 
eilė kongresmanų susirūpi
no oro saugojimu nuo už
teršimo (polucijos). Vienas i 
daktaras pareiškė: “Da-'kliudo? Išlaidos! 
bar mūsų miestai panašūs gali būti didesnis 
į* nuodingų dujų kamba
rius”. Kitas sakė: “Tik 
žmogus, kuris nori nusi
žudyti, tai garadžuje pa
leis veikti automobilio mo- ir vis daugiau nuodijamas, 
torą.ir'užsidarys duris, o Kokie to rezultatai? Tą 
dabar mūsų miestai pana-1 galime patirti iš londonie- 
šūs į didelius garadžus”.

Yra sumanymų, kad bu
simajam Kongresui duoti 
įnešimą, idant jis priimtų 
griežtą įstatymą prieš oro 
teršimą (poluciją).

Kas gi orą teršia?, klau
sia vietos laikraštis, ir at
sako: Teršia visi: automo
biliai, fabrikai, ir gyveni
mo namų kiminai. Ir nie
kas tos polucijos nesulai
kys, kol nebus tam įstaty
mo. •

Yra įstatymai suvaldyti 
ne tvarki ai važinėj anči u s
automobilistus — tam rei
kalui kiekvienoje valstijoje 
veikia tūkstančiai polici
ninkų. Yra ugniagesiai — 
kovai, prieš gaisrus. Bet 
oro švaros apsaugojimui, 
kuris visiems būtinas, nėra 
rimtų įstatymų, nėra ir 
sargų. 

, ’Mūsų šalis gali pasidi
džiuoti pagamindama pa
rankius ir gražius gyveni
mo namus, 
šaldytuvus, 
vimo mašinas 
kitų gyvenimo 
Bet kodėl nėra pas 
rimto susirūpinimo apsau-

gojimui oro nuo užterši
mo? Ar negalima? Mūsų 
sveikatos departament a s 
sako, kad galima. Kas 

! Bet ar 
žmogui 

nuostolis, kaip netekimas 
sveikatos.

Oras, kuriuomi mes kvė
puojame, jau užnuodytas

čių, nes jų jau nemažai nu
kentėjo: Užterštas oras, 
kada jis susimaišo su tirš
tais rūkais, tai labai pavo
jingas. 1952 metais Londo
ne mirė virš 5.000 žmonių, 
o kelis kartus tiek labai su
sirgo. Neseniai ten vėl pa
sikartojo rūkai: virš 100 
žmonių mirė, o apie 1,000 
buvo paimti į ligoninę.

Užterštas oras graužia 
akis, gerklę, gadina plau
čius, spėjama, kad priside- •

! da ir prie plaučių vėžio. Vi- 
I suomenė kenčia, visuome
nė privalo ir rūpintis, kad 
būtu kovojama prieš oro 
teršimą.

automobilius,; 
skalbimo, siu-

ir daugiau 
reikmenų.

mus

SUDEGĖ PENKI VAIDAI
Reading, Pa. — H. 

Schwartz ir jo moteris Ja
net buvo išvykę į Naujuiu 
metų pasitikimo parę. Kada 
jie grįžo į namus, tai namai 
buvo sudege ir žuvę jų pen
ki vaikai. Vyriausias vaikų 
buvo 12 metų amžiaus, o 

I jauniausias — 3 metų.

Konge laimi Jungi.
Tautų jėgos

Leopoldville. — Jungti
nių Tautų jėgos vykina ka
rinius veiksmus prieš Ka- 
tangos atsiskyrėlių režimą. 
J. Tautų lėktuvai subom-

JAV siautė sniego 
audros ir šalčiai

Washingtonas.
Kalėdų ir Naujųjų metų la
bai plačiai siautė dideli .šal
čiai, sniego audros ir pus
nys.

Viduri n ė s e valstijose, 
kaip kur, šaltis buvo apie 
20 laipsnių žemiau nulio.

Labai daug sniego iškri
to Maine valstijoje. Bango- 
ro mieste pusnys buvo apie 
20 pėdtf aukščio. Vien 
me mieste žuvo virš 
žmonių. ,

Blogas oras padidino 
automobilių nelaimių skai
čių. Naujųjų metų auto ne
laimių aukos siekia virš 400 
užmuštų žmonių.

TarP bardavo katangiečiu oriau-revoliucijos sukaktį
Havana. — Sausio 1 die- j drausti imperialistai, 

ną Kubos respublikoje bu- jeigu JAV negrasintų 
vo minėta ketvėrių metų tervencija, tai nebūtų 
sukaktis nuo nuvertimo kalo ir ginkluotis, 
diktatoriaus Batistos val
džios. Havanoje ir kituose I j 
miestuose įvyko militarinių Nors Kenedis susitarime su

i ne
daryti invazijos į Kubą, bet 
sveikindamas 1961 m. inva
zijos imtinis jis vėl gra
sino Kubos liaudies san
tvarkai.

Bet 
in- 

rei-

Kastro sakė, kad invazi
jos pavojus nepasibaigė.

keliu įr liaudies organizaci. Chruščiovu pasižadėjo
reikalus, tai Adenaueris 
skelbė provokacinius prasi
manymus— būk TSRS ra
ketas “paslėpė Kuboje”.

Chruščiovas išvard i n o 
dar visą eilę Adenauerio 
prie karo kurstymų NATO 
veikime, vakarinio Berlyno 
hitlerininkų provokacijose 
ir kituose įvykiuose.

POLICIJA IEŠKO 
MOTERŲ ŽUDIKO

Bostonas. — Lovoje ras
ta pasmaugta mergina— 
Petricia Bissettee, 23 me
tų amžiaus. Ji pasmaugta 
moteriškomis kojin ė m i s. 
Tai per pusmetį jau aštun
ta moteris panašiai nužu
dyta. Policija mano, kad 
Bissettee yra auka to pa
ties žmogžudžio. ’

jų narių paradai.
Havanoje paradas tęsėsi 

virš dvi valandas. Pradžio
je buvo gynybos jėgų: tan
kų, greitai šaudančių ir 
toli siekiančių kanuolių, ge
rai išlavintų ir ginkluotų 
milicininkų, o padangėje— 
kovos lėktuvų. Paskui sekė 
organizacijų narių paradas. 
Dalyvavo apie 200,000 žmo
nių.

Kubos premjeras F. Kas
tro kalbėjo per pusantros 
valandos. Jis sakė, kad Ku
bos liaudis, su pagalba so
cialistinių šalių ir pasaulio 
darbo žmonių—laimės. Jis 
sakė, kad TSRS ištrauki
mas raketų ir “IL-28” lėk
tuvų dar nereiškia, kad 
Kuba neturi teisių ginkluo
tis. Ji yra nepriklausoma 
valstybė ir to jai negali už-

Vėliausios žinios
t-

Terre Haute, Ind.—Sker
dykloje įvyko baisi eksplo
zija. Nelaimėje užmušta 18 
darbininkų. Daug sužeista. 
Nelaimės priežastis dar ne
nustatyta.

Encino, Calif. — Sulau
kęs 52 metų amžiaus mirė 
nuo vėžio ligos artistas 
Jack Carson’as. Taip pat 
mirė žymus artistas Diek 
Powell.

Maskva. — Mirė akade
mikas A. Topčevas.

ta-
20

ir

LATVIJOJE GIMĖ 
KETURGIMIAI

Ryga. — Tukumo- mieste 
Matokina, 27-ių metų am
žiaus, pagimdė keturis ber
niukus. Motina ir berniukai 
sveiki. Tėvai pagarbai 
TSRS kosmonautų nutarė 
juos užvardinti: Gagarinas, 
Titovas, Nikolajevas ir Po- 
povičius.

Londonas. — Glasgow- 
London traukinys susidau
žė ir žuvo 17 žmonių.

kius, sugadino jų lėktuvus, 
o pėstininkų ir tankų dali
niai užėmė Elizabethvillę— 
provincijos sostinę.

Kongo respublikai gavus 
nepriklausomybę Katangos 
provincijoje, vienoje iš tur
tingiausių, susiorganizavo 
reakcinė “valdžia^ ir Moi
se Tshombe. pasi skelbė 
“prezidentu”. Ji bando atsi
mesti nuo Kongo respubli
kos.

<-■ Roma. — Buvo jaučia
mas žemės drebėjimas Ari- 
ano Spino miestelyje, 40 
mylių į pietryčius nuo Ne
apolio miesto.

Sveikina iš Lietuvos 
su 1963 metais

VILNIUS.— Siunčiu šir
dingus sveikinimus ir lin
kėjimus su naujaisiais 1963 
metais “Laisvės” redakto
riams ir visam personalu^, 
kitiems bendradarb i a m s. 
Taip pat sveikinu “Lais
ves” rėmėjus, vajininkus 
ir skaitytojus!

Vaivutskas
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Praėjus šimtui melu
1863 m.^SAUSIO 1 DIENĄ prezidentas A. Lined- 

nas paskelbė Vergų išlaisvinimo proklamaciją (Eman
cipation Proclamation). Tuomet pietinėse valstijošėJou-

* vo apie trys milijonai vergų, ir visiems jiems buvo/pa- 
. žadėta laisvė. Vergais buvo negrai.

Prezidento Lincojno paskelbtąjį dokumentą entuzi-
* astiškai sutiko ne tik šios šalies, o ir viso pasaulio lais- 
, vę mylintieji žmonės—milijonai jų.

Bet išlaisvintieji negrai neilgai džiaugėsi savo lais
ve: Pietiniai rasistai-žemvaldžiai, susimerkę su šiaurės 
kapitaistais, pradėjo prieš negrus kovą, ėmė juos slo
pinti, linčiuoti, žudyti, persekioti. Nors formaliai ir bu
vo prikergti prie šalies konstitucijos priedai, garantuo- 

xją negrams balsavimo teises, tačiau ir šiandien milijo- 
t nai negrų tų teisių neturi.

Praėjus šimtui metų nuo vergų išlaisvinimo akto 
paskelbimo, šiandien vergų ainiai tebėra didžiulės ko
vos sūkury už elementarines pilietines, žmogiškas tei
ses. Kova didelė ir sunki. Bet ji tebevyksta naujomis są
lygomis. Negrus kovoti įkvepia buvimas pasauly socia-

* listinių šalių, kur visos rasės, visos tautos yrą lygios, 
pilnateisės. JAV negrai, be abejonės, savo nūdienėje 
kovoje gauna įkvėpimo ir paakstinimo ir iš Afrikos, kur 
viena po kitos dygsta nepriklausomos negini valstybės 
su pilna tautine laisve.

Geras darbas
KETURI KOLUMBIJOS universiteto profesoriai 

suformavo peticiją, ją pasirašė ir išsiuntinėjo kitiems 
profesoriams, kad pasirašytų.

Peticija reikalauja, kad 88-asis Kongresas panai
kintų Ne-amerikinį, ragangaudžių komitetą. Peticijos 

■ iniciatoriai-profesoriai: Harold Barger, William Goode,, 
Lloyd Motz ir Daniel Dodson.

Geras darbas!

Už 35 valandy darbo savaitę
KAI ŠIE ŽODŽIAI rašomi, tebesitęsia Niujorko | 

miesto angliškų dienraščių techniškų darbininkų — ze- 
cerių, linotipininkų ir kt—streikas. Laikraščiai nebeišė
jo jau per tris savaites, ir dar nežinia, kada jie pasiro
dys. Dėl technikų streiko, aišku, nedirba ir kiti, pav. ko
respondentai, raštinių tarnautojai, priklausą kitoms 
unijoms.
» Tebestreikuoja laivakroviai, priklausą Internatio
nal Longshoremen’s unijai. Šis streikas paliečia visus 
Atlanto pakraštyje esančius uostus—nuo Maine valsti
jos iki Teksu.

Streikai vyksta dėl to, kad samdytojai atsisako pa
kelti darbininkams algas. Bet tai tik vienas reikalavi
mų. Kitas taip pat sverbus: samdytojai, pasinaudoda
mi 3utomatija, miįzinišku technikos su tobulėjimu, pa
leidžia iš darbų darbininkus. Ir čia unijos deda visas 
pastangas, kad apsaugotų darbus, kad nebūtų paleidžia
mi iš darbo darbininkai. Samdytojai sako, kad dalis dar
bininkų nieko nedirba, tinginiauja, o algas gauna to
kias pat kaip ir tie, kurie dirba, tuo būdu “tinginius” 
reikią atleisti iš darbų.

— o —
JAV GELEŽINKELIŲ savininkai, naudodamiesi 

automatija, nusitarė paleisti iš darbų apie 40,000 darbi
ninkų, kurie, anot bosų, tik tinginiauja; be jų lengvai 
galima apsieiti.

Geležinkeliečių unijos kreipėsi į federalinį teismą, 
reikalaujant, ka& jis tartų savo žodį, kad neleistų gele- 

‘ žinkelių kompanijoms mėtyti iš darbų darbininkus. Fe
deralinis Appeals Court Chicagoje nutarė, jog samdy
tojai turi pilną teisę paleisti tuos darbininkus-unijistus 
iš darbo, tik kompanijos, paleisdamos, turėtų per kurį 
laiką mokėti jiems tam tikrą atlyginimą. Nepasitenkinu

sios teismo sprendimu, unijos nusitarė kreiptis į Aukš
čiausiąjį šalies teismą, reikalaudamos, kad jis jds už
tartų. Nežinia, kuo viskas baigsis.

Geležinkeliečių laikraštis “Labor” (1962 m. gr.8 d.) 
parašė editorialą, pabrėžiant tą faktą, kad Appeals 
Court Čikagoje darydamas sprendimą, neatsižvelgė į 
faktus. Einant pačios valdžios statistika, sako laikraš
tis, “tarp 1947 ir 1961 m. geležinkelių pramonėje darbo 
našumas—imant bendrai visus darbininkus ir tarnau
tojus—padidėjo 78 procentus.”

Tai, kas darosi geležinkelių pramonėje, yra ir kito
se pramonėse: darbininkai vis daugiau pagamina, dar
bo našumas auga, korporacijos lobsta, o darbininkai va
romi į bedarbių eiles!

• 7 Kokia tuomet iš to išvada?
Išvada ta: turi būti einama prie 35 valandų darbo 

savaitės! Jei tik visos darbo unijos nusispręs kartu už 
tai kovoti, tai kova ir bus laimėta.
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Atsitiktinai sužinojau, kad 
š. m. sausio 7 dieną Anta
nui Sniečkui sukaks 60 me
tų. Šia proga matau reika
lo tarti žodį kitą, nes A. 
Sniečkus nėra “tik sau žmo
gus.” Jis — ilgametis (re
voliucionierius, kovotojas už 
lietuvių tautos, Lietuvos 
liaudies reikalus. Jis—LKP 
CK pirmasis sekretorius, 
stovįs Tarybų Lietuvos 
priešakyje. Lietuvos tary
binė respublika juk nestovi 
kur tai kosmose—ji čia pat 
Žemėje; ji, kaip ir visos 
valstybės, turi valdžią, turi 
partiją, turi vadovybę, ku
rią sudaro žmonės. Apie 
tuos žmones ir turime tei
sę, nors protarpiais, kar ka
da šiek tiek sužinoti ir ki
tiems^ papasakoti.

A. Sniečkus, kaip if V. 
Kapsukas, Z. Anagrietis, L. 
Prūseika ir eilė kitų įžymių 
Lietuvos revoliucinio darbi
ninkų judėjimo veikėjų, ki
lęs iš pasiturinčių valstie
čių, bet turtas jo niekad ne
viliojo. Iš pat jaunų dienų, 
nežiūrint tėvų ir kitų šei
mos narių* protestų, jis įsto
jo į revoliucinį darbininkų 
judėjimą.

Baigęs Žaliosios valsčiaus 
pradinę mokyklą, A. Snieč
kus įstojo į Vilkaviškio gim
naziją. Kai 1914 metaiS(, 
kaizerinėms vokiečių armi
joms užpuolus Lietuvą, Vil
kaviškio gimnazija išsikėlė 
į Vilnių, kartu ir jis. O vė
liau gimnazija su v i s & i s 
moksleiviais persikėlė į Vo
ronežą. Užsiliepsnojo Spa
lio revoliucija . A. Sniečkus 
grįžo į Lietuvą, ir Čia pra
sidėjo jo “savystovųs gyve
nimas” kaip revoliucionie
riaus.

Tuojau po 192,6 metų fa
šistinio perversMo Lietuvo
je jis perėjo į VadovMijan- 
čias LKP pozicijas ’ ir' j ošė 
šiandien tebėra. Jis veikė 
kartu su K. Požėla, jį ge
rai pažino. Jis pats man 
parodė Kaune tą namelį, iš 
kurio 1926 m. gruodžio mė
nesio dienomis K. * P o ž ė 1 a 
buvo išvežtas į kalėjimui 
paskui sušaudytas. A. Snieč
kus mokėsi iš V. Kapsuko 
ir Z. Angariečio, kuriuos 
gerai pažino asmeniškai. 
Bet jo, kaip ir visų komu
nistų, geriausi, didžiausi 
mokytojai buvo ir tebėra 
Marksas, Engelsas ir Leni
nas.

Ne vienerius metus A. 
Sniečkui teko praleisti bur
žuaziniuose Lietuvos kalėji
muose. “Gyveno” jis ir IX 
forte Kaune — mirties for
te, kuris šiandien yra mu
ziejus, liudijąs apie baisius 
fašistų žiaurumus. Bet jo
kie kalėjimai, kankinimai, 
persekiojimai nepalaužė jo 
valios ir ryžto. Jis buvo 
šventai įsitikinęs, jog darbo 
žmonės laimės, pasieks per
galę. Ir pasiekė! 1940 me
tais, žlugus fašistiniam re
žimui Lietuvoje, įsikūrus 
Liaudies valdžiai, A. Snieč
kus kartu su kitais politi
niais kaliniais buvo išleistas 
iš kalėjimo ir tuojau vėl 
pradėjo eiti LKP CK pir
mojo sekretoriaus pareigas. 
Jas, kaip minėjau, eina ir 
po šiai dienai.

Kai hitleriniai plėšikai pa- 
salingai užpuolė Tarybų Są
jungą, Lietuvos vyriausybei 
teko evakuotis į šalies gilu
mą; evakavosi ir daug kitų 
žmonių. Lietuvos atstovy
bės rūmuose Maskvoje bu
vo partijos ir vyriausybės 
biustinė. Tai buvo kritiškas 
metas.

Vyriausias klausimas tuo
met stovėjo: kaip greičiau 
išlaisvinti fašistų kankina
mą, prievartaujamą lietu

vių tautą, kaip Lietuvos sū
nūs ir dukros, pasitraukę į 
Tarybų Sąjungos gilumą, 
gali ir turi prisidėti priė 
nugalėjimo priešo', — visiš
ko jo sumušimo? Buvo ži
noma, jog karas tęsis ne 
mėnesius, o kelerius metus. 
Reikia padėti Lietuvos žmo
nėms organizuotai kenkti 
priešui. Reikia padėti did
vyriškai Tarybinei Armijai 
greičiau pasiekti pergalę. 
Imtasi priemonių organi
zuoti platų, masinį partiza
ninį judėjimą Lietuvoje; su 
tuo judėjimu palaikyti tam
prų ryšį, jį informuoti, jį 
ginkluoti, — svarbia u s i a : 
duoti jam gerą -vadovybę, 
išbandytus kadrus. Tai bu
vo herkuliškas pas.imoj.i- 
mas!

Partizaninis judėjimas te
galėjo būti, reikšmingas tik 
tada, kai jam Vadovaus ge
rai ■ paruošti, ištreniruoti, 
išlakinti, atsidavę idėjai, 
pilnai patikimi žmonės. A. 
Sniečkus buvo, paskirtas 
Lietuvos partizaninio judė
jimo viršininkų^ Jo vadovy
bėje .buvo a t/r.i n.ik t i patys 
geriausi, ryžtingiąusi kovo
tojai, sodinami į, lėktuvus ię 
siunčiami sužfrontėn, Lietu
von... I r. par toninis • j udė ji- 
mas Lietuvoje ^ųyaįdįno. di
džiulę, istormę. rolę mūsų 
tautos vadavime iš žiaurios 
fašistų okupacijos. , .

Gretą ,to būvą pradėta or
ganizing ti Lietuviškoji divi
zija •— šauktas, ragintas 
kiekvienas iš Lietuvos pasi
traukęs sūnus ir dukra, ga
lįs vartoti ginklą, į šventą 
kovą žvėriškajam fašisti
niam įsiveržėliui mušti,

Priešas nugalėta^, sumuš
tas, Lietuva išvaduota. Bet 
ji buvo apiplėšta, apgriau
ta, išdeginta. Grįžusiai į 
Vilnių Lietuvos vyriausybei 
pirmiausia teko organizuoti 
žmones, kad greičiausiai 
galimu laiku būtų atstatyti 
miestai, pramonė, kad šalis 
galėtų pradėti normalų pul
savimą. Reikėjo užgydyti 
okupanto paliktas Lietuvos 
kū$e baisias žaizdas.

Priešas, bėgdamas iš Lie
tuvos, užnugary paliko gau
jas ginkluotų “miškinių”— 
banditų, globojamų užsienio 
imperialistų, akstinamų ir 
įkvepiamų į Vakarų Vokie
tiją pasitraukusių lietuviš
kųjų “vaduotojų.” “Miški
niai” žudė žmones, tarybi
nius -piliečius, degino vals
tiečių sodybaš, kur tik pri
ėjo, nuodijo gyvulius. Tūks
tančius nekaltų • žmonių pa
vyko tiems išsigimėliams 
išžudyti! Reikėjo organi
zuoti žmones kovoti su ban
ditizmu . Ir respublika buvo 
apvalyta, priešas buvo lik
viduotas!

Kitas didžiulis darbas— 
žemės ūkio sukolektyvini
mas. Jis buvo pradėtas apie 
1947-1948 metus, ir šian
dien jau nebėra Lietuvoje 
ežių, nebėra atskirų ūkių. 
Žemė tapo' sukolektyvinta, 
pastatyta ant socialistinio 
pagrindo.

Su dosnia kitų tarybinių 
respublikų talka Lietuva ne 
tik užgydė paliktąsias karo 

žaizdas — ji tapo supramo
ninta. Išdygo, išsistatė nau
ji, miestai, naujos pramonės, 
kokių ( Li^tųyo j e niekad ne
buvo, ąpjg, fkųrias seniau 
nieks net nesvajojo. Į aukš
tą lygį pakilo mokslas, me
nas, dailė, literatūra—bend
rai visa kultūra. Ir tai at
sitiko per labai trumpą, pa
lyginti, laiką!’ '*

Visa tai negalėjo atsiras
ti kažkaip savaime, gaiva
liškai. Ne! Turėjo būti 
kas nors, kas tuo rūpinosi, 
kas sielojosi, planavo, siūlė. 
Nėra jokia paslaptis, jog 
šiandien viso to variklis ir 
vadovas yra Komunistų par
tija. Ir nėra jokia paslap
tis, kad tos partijos vado
vybės — Centro Komiteto 
pirmuoju sekretorium yra 
A. Sniečkus.

Pilnas ryžto ir meilės sa
vo tautai, savo liaudžiai, 
apdairus, užsigrūdinęs 
m a-r k s i s t i n i u - lenininiu 
mokslu, A.v Sniečkus jaučia 
ir mato kiekvieną respubli
kos žmonių gyvenimo paju
dėjimą — pasiekimus ir dar 
tebesamus trūkumus. Kar
tu su kitais savo /bendra
žygiais jis organizuoja, mo
ko, ragina — daro visa, kad 
juo greičiau bet kokie trū
kumai turėtų būti iš gyve
nimo pašalinti, kad visa 
respublika suklestėtų ger
būviu, kad Lietuva, kartu 
su kitomis broliškomis ta
rybinėmis respublikomis, 
žengtų į komunizmą, kaip 
rodo TSKP naujoji progra
ma. •

• •,

Būdamas Lietuvoje, ste
bėjau ne tik .bendrąjį žmo
nių gyveniųią — stebėjau ir 
tai, kaip dirbą, kaip gyve
na ir tie, kurie stovi res
publikos {viršūnėse. .Pasaky
siu: A, Sniečkus ir jo bend-; 
radarbiai dirba sunkiai, gal 
būt net per sunkiai. Jani, 
kaip pirmajam partijos sek
retoriui, reikia matyti, ap
žiūrėti kiekvieną respubli
kos kampelį, girdėti kiek
vieną iš liaudies 'kylantį žo
dį, visuomet laikyti ranką 
ant šalies pulso. Į kasdie
nišką darbą jis stoja kartu 
su kitais ir baigia kartu su 
kitais, kai esti Vilniuje. Va
karais dirpa namie. Jam 
tenka labai daug keliauti iš 
rajono į rajoną, stebėti, 
duoti patarimus — kai ku
riems darbuotojams pagyri
mus, kitiems — pabarimus, 
kritikos, žiūrint į tai, kaip 
kuris savo pareigas atlieka.

Šiuo metu, ypatingai va
saromis, pati vyriausia rū
pesnis — žemės ūkio pakėli
mas į aukštesnį laipsnį. Jis 
dėl to dažnai vyksta į kai
mą. Atsitiktinai teko pa
sišnekėti su jo dvylikamete 
dukrele Maryte.

—Ką gi dabar veikia tavo 
tėtis? — klausiu mergaitę.

—Mano tėvelis įsimylėjo į 
kukurūzus — dieną ir nak
tį jis tik apie juos galvoja. 
Jam tik kukurūzai ir kuku
rūzai ...

A. Sniečkus — TSKP CK 
narys, jis ir TSRS Aukš
čiausiosios Tarybos deputa
tas, jis! įeina ir į visokias 
svarbesnes visata r y b i n e s 
komisijas. O tai reiškia 
dažną keliavimą į Maskvą. 
Vyksta jis ten dažniausiai 
traukiniu. Kelionės, posė
džiai —- sunkus, įkyrus dar
bas, ypač tam, kuriam ten
ka posėdžiuose daryti prd* 
nešimus,, atlikti visokias 
svarbias' organizacines ir po
litines pareigas.

Jis puikus oratorius, ir 
galėtų būti pirmaeilis žur
nalistas - publicistas, jei tuo 
užsiimtų, jei valstybiniai in
teresai nepareikalautų iš jo 
visos energijos , j' .

A. Sniečkus dar tvirtas, 
gajus, vikrus. Jo mėgsta
miausias laisvalaiko pralei
dimas — medžiojimas, ir 
man sakė žmonės, kad jis 
—puikus šaulys. Tačiau me
džioti tegalima tik sezonais 
ir tik sekmadieniais, kurių 
jis neturi daug laisvų.

Priminti galima jo vieną 
savybę — kuklumą; tai, be
je, pasakytina ir apie kitus 
šių dienų Lietuvos veikė j us- 
vadovus, Sniečkaus bendra
darbius. Atsiminkime: as
menybės kulto laikais Lie
tuvoje nebuvo pavadinta 
nei vienas kolūkis, nei viena 
gyvenyietė,, nei viena mies
tų gatvė, nei viena mokyk
la, sakysime, Sniečkaus, Pa
leckio, Šumausko, Gedvilo, 
bei kurio kito dar gyvo re
voliucionieriaus vardu. li
tai, žinoma, gerai!

Bet vienas Lietuvos dai
lininkas r ° n skundėsi, kad 
A. Sniečkus atsisakąs leis
ti bet kuriam dailininkui 
nupiešti jo portretą ar su
kurti biustą'. Ir aš tuomet 
ėmiau tuo klausimu domė
tis. Iš tikrųjų, nei muzie
juose, nei pas A. Sniečkų 
bute, bei kitoje kokioje vi
suomeninėje įstaigoje nie
kur nemačiau jo portreto. 
O tuo pačiu laiku muziejuo
se mačiau ant sienų portre
tus pasižymėjusių kolūkie
čių,—karvių melžėjų, kiau
lių šėrėjų, kolūkių pirmi
ninkų; mačiau portretus ir 
biustus dar gyvų mokslinin
kų, darbininkų, rašytojų, 
dailininkų. Manyje kilo 
klausimas: kodėl gi taip?

Kartą man pasitaikė pro
ga turėti.ilgesnį pasikalbė
jimą su A. Sniečkum ir Mor 
tiejum Šumaųsku, LTSR 
Ministrų Tarybos. Pirmi
ninku. Aš1 jam stačiai- tai 
ir priminiau. Sakiau: jū
sų kuklumas čia nepateh 
sinamas; su mirtimi ; kon
trakto n e p a d a r ė t e. Ar 
nebūtų ’teisinga u ir: gražu,

Šen ir ten pasidairius
Komercinė spauda rašo, 

kad Pennsylvanijos valsti
joj gyvena iš pašalpos 400,- 
000 asmenų,—vien Filadel
fijos mieste gauna pašalpą 
100,000 žmonių.

Mūsų šalies reakciniams 
politikams ir karo troškė- 
jams nepatinka Jungtinių 
Tautų generalinis sekreto
rius U Thant’as dėl to, j 
kam išdrįso raginti JAV 
gražiuoju tartis su Tary-
bų Sąjunga išsprendimui 
opių tarptautinių proble
mų. Politikieriai šiurkščiai 
atsiliepė į U Thanto patari
mą, atsakydami, kad ne U 
Thanto biznis nust ait y t 
JAV užsieninę politiką. Ne
patinka kai .kuriems mūsų 
šalies valdžios pareigūnams 
sekr. Thanto neutralumas, 
bešališkumas tar p t a u ti
ntuose sprendimuose. Jisai, 
mht, nešoka pagal Vakarų 
grojamą muziką.

Teko girdėti, kad Filadel
fijoje susijungė keliolikos 
tautų pažangios organizo- 
cijos ir nutarė visos bend
rai veikti, kad Impulevi- 
čius būtų atiduotas Tarybų 
Sąjungai. Komisija vyks į 
miesto Rotušę ir prašys 
burmistro, kad jisai išva
rytų Impulevičių iš Filadel
fijos, nes miestui garbės 
nedaro jo čia laikymas.

Turčiai irgi susirūpinę 
ir bauginasi atominio k^aro 
pavojumi. Jie -nori—išsau
goti ne tiktai savo gyvybę, 
bet ir savo auksą ir kito
kias brangenybes. Glouster, 
R.I., užmiesty, Industrial 
National Bank of Boston 
hankieriai sumanė pasista- 

jei tas ar kitas dailininkas 
iš jūs gyvų nutapytų port
retą? Nesutinkate, kad jis 
eitų į muziejų — nesutikite, 
nedėkite, tegu laikosi daili
ninkas, bet leiskite jiems 
tai padaryti! Negalite, ne
turite, tiesiog, teisės sakyti, 
kad nesate užsitarnavę. Vi
są savo subrendusį gyveni
mą atidavėte kam? Mūsų 
tautai, Lietuvos liaudžiai, 
kad ^i būtų laisva ir lai
minga. Pažvelkime į kitas 
tautas, kaip jos brangina 
tokius vyrus, kaip jūs!..

Motiejus šumauskas dau
giau mažiau su mano nuo
mone sutiko, bet A. Snieč
kus vis tebesilaikė savo: ne 
ii’ ne!

LKP CK pirmasis sekrel 
torius — draugiškas^ mie
las žmogus. Jo žmona My
ra — taipgi ilgametė revo
liucionierė kovotoja. Šiuo 
metu dėstytoja vienoj aukš
tųjų mokyklų. Sūnus Vla
das ir dukrelė Marytė tebe- 
lanko mokyklą. Visi keturi 
gyvena kukliame bute.

Toks yra Antanas Snieč
kus, sausio 7 d. minįs savo 
60-metinį gimtadienį. Tiek 
trumpai apie jį aš norėjau 
papasakoti . Pridėti dar ga
liu: jis gerbiamas ir mylri 
mas ne tik Tarybų Lietu
voje, o ir visoje Tarybų Są
jungoje.

Pažangioji Amerikos lie
tuvių visuomenė seniai pa
žįsta Antaną Sniečkų — pa
žįsta jį ne asmeniškai, o' iš 
jo šviesių didžių darbų, nu
veiktų mūsų tautai, Lietu
vos liaudžiai. Ir aš puikiai 
žinau, suprantu, kad šešias- 
dešimtmetinio jo gimtadie
nio proga pažangieji pasau
lio lietuviai kartu su ma
nim ties jam ranką, svei
kins ir nuoširdžiai jubilia
tui linkės: sveikatos, ilgo 
amžiaus ir sėkmės tarnąuti 
lietuvių. tautai, kaip .tarna
vo ligį;,šioį;’-
n Rojus Mizara

tydinti giliai žemėje slėp
tuvę iš cemento ir plieno— 
200 pločio ir 210 pėdų ilgio. 
Jau baigiant slėptuv ė j e 
Įrengti visokius patogumus 
ir padailinimus, įvyko bai-

,sus sprogimas! Du darbi
ninkai užmušti vietoje, 9 

1 sužeisti, o likusiems dar 
pasisekė pasprukti laukan. 
Sakoma, slėptuvę statė 30 

'darbininkų.
Pregresas

TSRS keltai veikia 
per Kaspijos jūrą

Maskva. — Jau pradėjo 
veikti laivai-keltai per Kas
pijos jūrą. Jie plaukioja 
tarp Krasnovodsko ir Baku 
miestų, atlikdami 170 mylių 
kelionę.

Pradžioje veikia du lai
vai - keltai. Pirmąją kelio
nę atliko laivas-keltas “So- 
vietski Azerbaidžan”. Jis 
vežė 30 traukinio vagonų ir 
300 žmonių.

Pirmiau traukiniai ėjo 
aplinkui Kaspijos jūrą iš 
Baku į Krasnovodską, at
likdami virš 2,000 mylių 
kelionę.

APIE MAISTO 
KENAVIMĄ

Maisto kenavimas (kon
servavimas) pirmiau šiai 
prasidėjo Francūzijoje 1795 
metais. Tai buvo daroma 
armijos maitinimui ir už iš
radimą valdžia davė 12,000 
frankų.

Anglijoje pradėjo konser
vuoti maistą 1810 metais, o 
Jungtinėse Valstijose. New 
Yorke, žuvis 18119 metais.



J. GRIGIšKIS

ĮVAIRIAIS KLAUSIMAIS

kontrolė 
interviu

buvo 
klau-

aiškino, kaip

taipgi duonos šmotelių. Ji 
ieško maisto viešbučių at
matų dėžėse. Tokiu būdu ji 
maitinasi ir savo vaikus 
maitina. Verkia pusbadžiai 
vaikučiai, Verutė pra š o 
mamos, kad ją parduotų 
už skanų maistą turtuolei 
Donai Julitai.

Taip gyvena milijonai 
Lotynų Amerikos žmonių, 
žiaurių kapitalistinių sąly
gų nugrūsti j pačias gyve
nimo padugnes. Vienatinė 
viltis juos dar gyvus palai
ko, tai besiartinanti socia
lizmo pergalė, kuri panai
kintų skurdą palaikančias 
sąlygas.

Pentago- 
svarbos. 

laborato-

Pentagonas mano lietumi 
ir šalčiu kariauti

Pentagono admirolas Ra- 
born andai turėjo interviu 
su tūlais spaudos reporte
riais. Oro 
svarbiausiu 
simu.

Raborn
Pentagonas mano lietų ir 
šaltį panaudoti prieš Tary
bų Sąjungą. Jeigu tik pa
vyktų Pentagonui surasti 
•būdus, kaip orą sukontro
liuoti, tada amerikiečiai 
įsigytų naują karinį gink
lą, svarbesnį ir už •atominį 
ginklą.

Jeigu tada tektų rimtai 
susikirsti su Tarybų Są
junga, minimas admirolas 
sako, tada galima būtų už
leisti ant Tarybų Sąjungos 
teritorijos didžiausius ura
ganus, tvanus, sausras, di
džiausius šalčius, kurie ga
lėtų Juodąsias jūras pa
versti j ledą. Tai būtų gink
las. prieš kurį priešas nie
kaip negalėtų atsilaikyti, 
tęsia Raborn.

Oro kontrolei 
nas skiria daug 
Tam yra įsteigta
rija, kurioje darbuojasi ge
riau s i meteprologai, at
mosferos tyrimo mokslinin
kai. Jie dirba už užrakintų 
durų, kad niekas nesužino
tu jų darbo paslapties. Jie 
dirba ne tam, kad kontro
liuojamą orą panaudotų vi
sos žmonijos naudai, o tam, 
kad Tarybų Sąjunga ar ki

ltus socialistinius kraštus 
sunaikintų. Jie dirba pana
šiai, kaip ir atominiai mok
slininkai.

Bet kas atsitiktų, jeigu 
tarybiniai meteor o 1 o g a i 
taipgi surastu oro kontro
lės paslaptį, kaip jie sura
do atominės jėgos paslaptį? 
Admirolas Raborn kaip tik 
to\ir bijo. •

Kaip būtų smagu, jeigu 
amerikiečiai 
meteorologai bendrai rištų 
oro kontrolės klausimą vi
sos žmonijos ir taikos nau
dai!

jeigu 
ir tarybiniai

šeši milij onai žmonoms, 
kiek darbininkams

Detroito multimilijonie
rius Horace Dodge šiomis 
dienomis persiskyrė su 
penktąja žmona, kuri teis
me laimėjo $6,590 mėnesi
nės alimonijos.

Dabar H. Dodge nusi
skundžia, kad penkios jo 
žmonos kainavo jam net 
šešis milijonus dolerių. Jo 
turtas siekia iki 57 milijo
nų dolerių.

Apie automobilių biznį, 
iš kurio jam plaukia mili
jonai dolerių, jis visai nesi
rūpina. Tai atlieka jo sam
diniai. Jis myli sportą, my
li paplaukioti savo liuksusi
niais laivais, myli keisti 
žmonas, nors tai jam labai 
daug kainuoja.

Milijonus dolerių juk su
krauna automobiliu darbi
ninkai, pirmiau, kol savo 
unijos neturėjo, dirbdami 
už 25 centus į valandą. Tai 
kas čia jam, kad šr šiuo 
•metu dešimtys tūkstančių 
automobilių darbi ninku 
randasi bedarbių eilėse ir 
daugeliui tenka vargingai 
verstis. Parazitas juk savo 
aukos nesigaili.

Bėzdžionės—“komunistes”
Aštuonios beždžionės, ve

žamos iš Šiaurinio Vietna
mo į Ameriką, buvo palik
tos viename Kanados zoo
logijos sode tik todėl, kad

MIKROMEGAS <

Žiūrint pro mano akinius
A. Venclova ir rašytojai
Perskaičiau įžymaūs Lie

tuvos rašytojo Antano'Venc- 
lovos didžiulę knygą’ “Lai
kas ir rašytojai,” kurią bu
vau skaitęs, kai tik ji išė
jo — 1958 m. Skaitydamas 
antrą kartą, naudos joje ra
dau daugiau, nei pirmąjį. 
Mat, yra knygų, kurios ne 
sensta, bet — kaip vynas — 
gerėja. Nors kai kurie kny
gos skyriai parašyti jau 
prieš keletą metų (1934, 
etc.), tačiau jie aktualūs ir 
šiandien. Paimkime kad ir 
straipsnį “Lietuvių tarybi
nės literatūros kalbos klau
simai.” Kokia puiki lektū
ra progresuojančiam rašy
tojui, kokia metodiška pa
moka į literatūrą ateinan
čiam naujokui! Ir be dide
lių ieškojimų jam bus aišku, 
jog • kalbos grožį nusako 
jos tikslumas, aiškumas ir 
skambumas. Jis supras, jog 
prasta, suvelta, netaisyklin
ga kalba parašytas nors ir 
geras dalykas — vis tiek 
bus blankus, silpnas, mėgė
jiškas. Ši tiesa taikytina ne 
tik grožinei literatūrai, bet 
ir publicistikai.

Lietuvių literatūra gimė 
vėlai, apie XVI amžiaus vi
durį. Tačiau tai buvo tik 
elementorių, evangelijų-pos- 
tilių bei giesmių “literatū
ra,” kunigų rašyta tarmine 
kalba, kurią galėjo suprasti 
tik kuri viena Lietuvos sri
tis. Bendrinė kalba, vaka
riečių aukštaičių teritorinio 
dialekto pagrindu, susikūrė 
tik XIX amž. gale, kai Lie
tuvoje buvo panaikinta feo
dalizmas ir pasireiškė pir
mieji buržuazinio kapitaliz
mo diegai. Ši bendratauti- 
nė kalba galioja ir dabar.

Kalba auga, vystosi, tobu
lėja kaip ir visa kas gyveni
me. Niekas šiuo metu neno
rėtų skaityti knygos, para
šytos antikiniu bažnytiniu 
žargonu .Tokių ausį ir sie
lą rėžiančių pavyzdžių gali
ma rasti ano meto leidiniuo
se. Pav., 1753 m. Olševskis 
rašė:/ “Bėda jums, nendz- 
nos VJbaltos galvos, kurios

Dienoraštis anie skurdžių 
gyvenimą Brazilijoje

Vargu kas kitas yra pa
rašęs tokią realistinę kny
ga apie skurdžiu gvvenimą, 
kaip Karolina Maria de Je
sus. Jos knvga portugalų 
kalboje vadinasi “Quarto 
de Desnejo” (Atmatų lau
žas). Išversta anglų kalbon 

Aoii pati knyga pavadinta 
%Child of the Dark”.

Kain autorė K. M. de Je
sus galeio minimą knyga 
taip realistiniai parašvti? 
Kur jinai galėjo tiek daug 
medžiagos gauti apie skur
džiu gyvenimą?.

Šia knvgą rašvdama, ji 
nuo 1947 metu gyveno va
dinamoje Canindė favela, 
kitaip sakant, atmatų laužo 
lindvnėje. Ji ten gyveno su 
penketu savo mažu vaiku
čių. Ir jinai rašė knygą die
noraščio formoje, pasižy
mėdama, kas kasdien ten 
įvykdavo. Ji rašė iš tikrojo 
savo vyenimo. kuris taip- 

ir kitų skurdžių
gyvenimu)!.

Gražiafm Brazilijos 
mieste Sao Paulo vargin
gai lindynėse' gyvena apię 
50,000 žmonių, tarp kurių ir 
pati autorė randasi. O Rio 
de Janeiro mieste tokių gy
ventojų yra apie pusė mili
jono.

Kaip tie vargšai maitina
usi, rašytoja K. M. de Jesus 

paaiškina. Kasdien ji ren- 
' ka atmatų laužuose popier

galius, gelžgalius, randa 
ten ir apipuvusių mėsgalių,

jos gims ir augo socialist!- mizerną kūną palieravojate
nėję santvarkoje, nors ir 
buvo manyta jas atvežti į 
Jungtines Valstijas. Bet tų 
beždžionių Kanadoje pa- 
gimdytub vaikus jau įsilei-. 
do į Jungtines Valstijas.

Zoologijjos kuratorei u s 
dr. Gunther Voss, rodyda
mas ruošiamą Amerikon 
vežti bezdžioniukę, sakė: 
“Ši mažuolė yra kanadietė; 
jos tėvai yra komunistai...” 
Mat, jiems ir beždžionės so
cialistinėje santvarkoje pa
sidarė raudonos, subversy- 
vės...

Reakcijos kėslai nevyksta 
Urugvajuje ,

žodyninio fondo lobį, ji tu
ri; būti turtinga, aiški, tiks
li, gryna, taisyklinga, ji ne
gali būti - užgrūsta platie- 
siems skaitytojų sluoks
niams nesuprantamais žo
džiais —- dialektizmais, žar- 
g o n y b ė mis, barbarizmais, 
archaizmais, nevykusiais 
naujadariaisj ji turi laikytis 
gramatikos ir sintaksės 
tvarkos.”

Nė kiek ne menkesnės 
svarbos A. Venclovos kny
goje skyrius ir “Apie poezi
ją,” kuriame autorius sod
riais pavyzdžiais bei tiks
liom citatom nurodo geros 
ir blogos poezijos darbą. Iš 
jo rašto daug gali pasimo
kyti ir amerikiečiai lietu
viai, kurie savo mintis bei 
idėjas bando reikšti eiliuota 
kalba.

Apie tikrojo poeto, ne ei- 
lemano, kvalifikacijas auto
rius sako:

“Visais laikais didieji po
etai buvo dideli ne dėl to, 
kad jie sugebėjo pasirinkti 
geras temas ir jas vikriai 
apdoroti. Dideli poetai pir
miausia buvo stambios as
menybės, tvirtos valios ir 
karštos širdies žmonės, jie 
visa savo esme nešė pažan
giausias epochos idėjas, jie 
giliausiai jautė savo klasės, 
savo laiko poreikius, mintis, 
svajones, jausmus. Žinoma, 
draug su tuo jie buvo talen
tingi žmonės, nes be talento 
nėra jokio meno.” 

Antanas Venclova, savo 
knygoje išsamiai kalba apie 
daugelį rašytojų — lietuvių 
ir kitataučių, gyvų ir mi- 
rušių/—• kurie tik pasižy-1 darbą. Berašyto jau darni, 
mėjo grožinėje prozoje ar juodu pamilo ir dvi jiems 

Nemaža vietos gražiausias Kauno mergi- 
skirta ir peranksti mirusiai jnas, seseris Račkauskaitės, | bą už “jos ruošiamą... ag- 
(1904-1945) mūsų talentin-.ir jas vedė. Taigi buvo ne ” 
gajai poetei—Salomėjai Nė-; tik artimi draugai, bet ir 
ris (Bačinskaitei-Bučienei), giminaičiai. 
Su didele meile ir įsijauti
mu jis kalba apie po e t ės]nebuvo lemta ilgai gyvuo- 
mokslo metus, jos' literatu-I ti: Petras Cvirka, išgyve- 
rinio darbo pradžią, jos po- " ' "
litinį brendimą ir atėjimą 
pas trečiafrontininkus; jos 
bėgimą su kūdikiu rankose 
nuo hitlerininkų žvėriško 
antpuolio Lietuvoje, jos gy-lgo rašytojo, gero draugo ir 
venimą bei darbą T. Rusi-! energingo darbininko. Gai- 
joje ir grįžimą j karo nu-įla, kai tokio aukšto kalibro 
teriotą tėvynę. Autorius' 
aukšai .vertina ją kaip pir
maeilę poetę ir pasišventu
sią kovotoją prieš hitlerinių 
vokiečių gaujas. Sunkiomis 
karo dienomis, kai dauge
lio būtiniausių gyvenimo 
reikmenų stoka.vo, S. Nėris 
rašė ugningus, momentui 
pritaikytus eilėraščius, juos Tai lyg ir tęsinys pirmosios 
skaitė karių postuose, kai- knygos, jos antrasis tomas,, 
bėjo - Lietuvos žmonėms kuriame autorius mus su- 
Maskvos radijo bangomis, pažindina ne tik su Lietu- 
agitavo ir dirbo besitve-1 vos rašytojais, bet ir su vi- 
riančioje lietuvių divizijoje > sa galerija kitataučių rašy- 
ir pan. Apie jos darbą A. 
Venclova savo knygos pusi. 
313 kalba:

“Salomėja Nėris nepade
da plunksnos ir šią'Sunkią
ją žiemą, gyvendama Ufo- 
je. Ji sukuria čia nema
ža jautrių, stiprių, tėvynės 
ilgesio pilnų eilėraščių, ku
riuose gilią išraišką rado 
tos sunkiosios žiemos nuo
taikos, išgyventos tolimo
sios Baškirijos sostinėje, to
li nuo tėvynės.”

Jau sakėme, jog “Laikas 
ir rašytojai” knygos auto
rius kalba apie daugelį ra
šytojų: K. Donelaitį, Že
maitę, Vaižgantą, V. Mont
vilą, V. Mykolaitį - Putiną, 
T. Tilvytį, A. Puškiną, N. 
Gogolį, M. Gorkį, V. Maja- 
kovskį, K. Fediną, N. Ticho- 
novą, Fr. Šilerį, M. Tveiną, 
A. Fransą, Ar. Cveigą, Jan- 
ką Kupalą, Tomą Maną/

Fransua Vi joną (Francois 
Villon) ir kitus. Pastara
sis (F. Vi jonas) buvo XV 
amž. prancūzų rašytojas, 
vagabundas, valkata, poe
tas. Jis buvo daug kartų 
teistas bei kalintas, pasižy
mėjęs pramuš t g a 1 v i š k a i 
skandalingu gyvenimu ir 
dideliais literatūriniais ga
bumais. F. Vijonas gyveno 
žiauraus feodalizmo gady
nėje, kai Prancūziją valdė 
karalius ir ištvirkusi kuni
gija. 1455 m. jis Paryžiaus 
gatvėje akmeniu užmušė jį 
užpuolusi kunigą ir buvo 
nuteistas pakarti. Tačiau 
parlamentas, atsižvelgęs į 
tai, kad kunigas jį būtų už
mušęs, jei Vijonas nebūtų 
apsigynęs, bausmę jam pa
naikino, tik metams iš Pa
ryžiaus ištrėmė, 
mas . mirties, 
vienutėje parašė: 
mano kakle! Rytoj 
žinosi, koks sunkus 
pasturgalis!”

Betgi daugiausia 
A. Venclova savo knygoje 
skiria mirusiam jo draugui 
ir bičiuliui — rašytojui Pet
rui Cvirkai. Per dvidešimt 
metų juodu draugavo, kar
tu bandė pirmąsias savo kū
rybos jėgas, kartu pažino 
buržuazinio Kauno skur
džią moksleivio būklę, kar
tu leido žurnalą “Trečią 
frontą,” 1940 m. veikė ta
rybinėje vyriausybėje, kar
tu kentėjo Tėvynės Karo 
kančias, kai Lietuvą buvo 
okupavę hitleriniai vokie
čiai, kartu sugrįžo po karo 
į Lietuvą ir vėl įsijungė į 
nualinto krašto atstatymo

1 susigėdę praeivių, jaunuo- . 
i.liai paskubomis susivyniojo - 
savo “vėliavas” ir pasišali-

poezijoje.

Laukda- 
jis kalėjimo 

“Vargše 
td su
mano

vietos

Deja, jųdviejų draugystei

nęs vos 38 metus, 1947 m. 
nuę širdies smūgio ūmai 
mirė. Petro Cvirkos asme
nyje visa pažangioji Lietu
va neteko gabaus, talentin-

(Specialiai “Laisvei”)

Rašo
Pr, Kūraitis-šacikauskas
Kuboje įvykusi revoliuci

ja stambia banga nusirito kratinė manifestacija” bu- 
per visą Lotynų Ameriką, j vo 'organizuota ir priešais 
ypatingai prigijo Urugva- ~ 
juje, Venezueloje, Argenti
noje ir Brazilijoje. Darbo 
žmonės vis drąsiau kyla 
prieš kolonizatorius. Kartų 
su jais kyla į kovą ir stu
dentai, intelektualai ir pro- vykusios tos “demonstraci- 
fesionalai. jos,” jos pa tv i r tina, kad

Argentinoje apsiginklavę prieš Kubą ir prieš Tarybų 
fašistai buvo užpuolę Bue
nos. Aires universitetą, vokacijų planas, apie kurį 
triuškino Argentinos fede- šiomis dienomis rašė laik- 
racijos centrą, suėmė jo sek-, 
retorių.

Brazilijoje fašistai, “anti
komunistinio judėjimo” na
riai, apšaudė Brazilijos Na- 
cialinės studentų sąjungos 
pastatą. '

Venezueloje buvo užmuš-, 
ta jauna universiteto stu
dentė Lidija Guverner. šim
tai studentų, o taip pat uni
versitetų centrų federacijos 
prezidentas ir kai kurie de
kanai buvo įmesti į kalėji
mą,

Urugvajuje fašistinės ban
dos apšaudė universitetą iš 
kulkosvaidžių, buvo užpuo
lę Urugvajaus universiteto 
studentų federacijos centrą.

Reakcija daro viską, kad 
šių šalių ir socialistinių ša
lių santykius pablogintų. 
Pav., Urugvajuje rugsėjo 6 
d. vakare specialūs sunkve
žimiai atvežė prie Kubos 
ambasados ir pastatė grupę 
vyrukų, kurie turėjo suvai
dinti “demokratinę mani
festaciją.” “Manifestantai” 
protestavo. Jie smerkė Ku-

no.
Tokia pat skurdi “demo-

Tarybų Sąjungos misijos 
pastatą. Būrys padaužų, . 
pašūkavę nustatytą laiką, " 
išisiskirstė po gretimus ba
rus.

Tačiau kokios bebūtų ne-

Sąjungą yra nukreiptas pro-

raštis “El Popular.”
—Šiais nedraugiškais ak

tais, —rašė laikraštis,—ti
kimasi sudaryti “liaudies 
nepasitikėjimą,” ir kad jie 
turi būti “medžiaga,” kuri 
paremtų reakcijos reikala
vimą nutraukti santykius 
su Kuba ir Tarybų Sąjun
ga. į

Urugvajaus visuomenė 
protestuoja prieš tokias pro
vokacijas. Spaudoje Skelbia
ma daug demokratinių or
ganizacijų pareiškimų, ku- ' 
riuose smerkiami reakcijos ' 
kėslai. Tokius pareiškimus 
padarė profsąjungos, komi
tetas Kubos, revo 1 i u c i j a i 
remti, universiteto dėstyto- , 
jai ir studentai, meno dar
buotojai ir kiti inteligenti
jos atstovai, daug visuome
nės veikėjų.
Montevideo, gruodis, 1962

resiją prieš Lotynų Ameri
ką, prieš Jungtines Ameri
kos Valstijas”... Tačiau,

Iš laiškų
P. Venta gavo iš Jaltos 

(Krymo) laišką, -kurį rašo 
buvęs Ispanijos karo vete
ranas Andrius Bulota. Pa
imame būdingesnes iš laiš
ko ištraukėles:

“Rašau Jums iš Jaltos, 
Krymo kurorto, prie Juodo
sios jūros . Atvykau čia 
prieš porą dienų su Lietu
vos kino studija. Mat, ji 
stato naują filmą, pava
dintą /‘Tolima kelionė į 
šiaurę,” kuriame yra nedi- 
lė scena iš Ispanijos kovų. 
Tai man pasiūlė važiuoti su 
jais kaip konsultantu. Pa- • 
sinaudojau ta proga,neštai 
yra proga ir pailsėti.

I»

Lietuvoje dabar jau snie
gas, šalta, o čia dar 'skve
ruose žydi gėlės, o kai kas 
jūroje net ir maudosi.

Turiu atsiprašyti Jus., kad 
taip ilgai neparašiau laiško. 
Mat, buvau labai užsiėmęs. 
Tik spalio 31 d. apgyniau 
disertaciją teisės mokslų 
kandidato laipsniui gauti.

įvykius sekant
Visiems žinoma, kad Ku

bos bėgliai, kurių yra vien 
tik Floridoje virš 100,000, 
sakoma laukė tos valandos, 
kada JAV užpuls Kubą iš 
oro ir vandens, uždegs tą 
šalį, išgriaus miestus ir 
kaimus, išžudys be pasigai
lėjimo,, kiek tik galės, tada 
jie su džiaugsmu sės į 
jiems paruoštus laivus ir 
grįš į tą išdegintą, sunai
kintą kraštą. Bet nepavy
ko. Šie nenaudėliai, kaip ir 
jų talkininkai, pirštus 
kremtasi. Visas jų pasiti
kėjimas žuvo. Gal taip jau
čiasi ir kai kurie lie
tuviški, lenkiški ir dar ki
tokie dipukai. Didelė nelai
mė dvidešimto šimtmečio,

muilais, farbavojate. Tuo 
čėsu sukalbėtumėte pote
rius, rožančių arba karun- 
ką, ką trotiji darmai čėsą, 
žiūrėdama į zerkolą. Apsi
suks ant kaklo tavo žalčiai, 
gyvatės. Šėtonai.plėšys kū
ną jūsų, degins smalą ir 
sierą. Akis jūsų nečystas 
čystys ugnimis. Visas kū
nas turės savo koronę ir 
mūką pagal griekus-”

Tai va kokia kalba kal
bėjo kunigai savo tikintie
siems! Laimė, kad tasai 
žargonas išnyko kartu su 
feodalizmu, tijūnais, prie-

Dialektizmai bei archaiz
mai šių dienų literatūroje 
neturi vietos. A. Venclova 
nurodo, kaip svarbu šių die
nų pažangiajam rašytojui 
įsisavinti taisyklingą lietu
vių nacionalinę kalbą, be 
kurios apvaldymo jis negali 
vadintis rašytoju:

“Tarybinis rašytojas, so
cialistinės nacijos rašyto
jas. yra pašauktas kalbėti 
ne tik savo tautai, bet daž
nai su milijonais kitų tautų 
žmonių. Jis neša į tarybi
nę liaudį socialinio teisingu
mo, tautų draugystės, tary
binio patriotizmo, kovos dėl 
taikos, komunizmo statybos 
idėjas. Jo žodis, parašytas 
savo nacionaline kalba, gali 
išeiti net už didžiosios mū
sų valstybės ribų. Štai ko
dėl tarybinių rašytojų kal
ba turi nešti savyje visą ge
riausiąjį gimtosios kalbos

rašytojas taip anksti aplei
džia savo postą!

Už sunkų savo darbą—ra
šytojas Antanas Venclova 
vertas didelės pagarbos!

Gi šiemet gerbiamasis ra
šytojas mums pateikė ir 
antrą giminingu klausimu 
knygą — “Epochos vėjai.”

>r*-‘ JL v VlCv A A lj A * A LA y VA | A Iv

Kiek Amerikoje diabetikų vaizdais ir “akamonais.
Apskaič i u o j a m a, kad 

Jungtinėse Valstijose šiuo 
metu yra 5,125,000 žinomų 
diabetikų (cukrine liga ser
gančių žmonių). Bet randa
si nemažai ir tokių diabeti
kų, kurių liga nėra ištirta, 
nes jie ištyrimui nepasi
duoda.

Washingto nas. — Su
laukęs 66 metų amžiaus 
nuo širdies smūgio 
Oklahomos valstijos 
torius R. S. Kerr’as.

mirė 
sena-

Tokio. — Japonijoje pa
sitinkant Naujuosius metus 
daugumoje buvo grojama 
amerikiečių ir britų muzi
ka.

Rotterdamas. — Į šią 
hollandų prieplauką 1962 
metais buvo atplaukę 25,- 
000 laivų.

tojų: rusų, ukrainiečių, len-j 
kų, baltarusių, anglų, pran
cūzų ir kitų. “Epochos vė
jai,” kuris buvo “Laisvėje” 
ir “Vilnyje” recenzuotas, 
yra nepaprastai įdomus vei
kalas. Būtų labai gera, jei 
autorius nenutrauktų savo 
atsiminimų grandinės, bet 
ją tęstųUr rekorduotų.

$12,000,000 SUKĖLĖ 
IZRAELIUI BONUSAIS ..

New Yorkas. — Madison 
Square Gardene įvyko žy
dų masinis susirinkimas. 
W. Goldfine, pirmininkas 
New Yorko žydų komiteto 
pagalbai Izraeliui, sakė, 
kad vien šio didmiesčio žy
dai 1962 metais išpirko už 
$12,000,000 Izraelio bonusų.

Jakarta. —Lenkijos spe
cialistai įrengs Indonezijo
je anglies kasyklas.

kad yra tokių išperų. Jie Be to, mano knyga apie be
trokšta kraujo, jie trokšta tuvišką fašizmą buvo ruo-
žudynių: reikia juos paža
boti.

Pranašaujama, kad mū
sų šalies ekonominė padėtis 
su 11963 metais bus daug 
blogesnė, negu buvo 1962 
metais. Nors šalies produk
cija, sakoma, pakils iki 
bilijonų dolerių, bet 
darbių skaičius pakils, 
koma, būk šiuo laiku be
darbių yra arti 5 milijonų, 
o gal ir virš tos skait
linės, nes niekada nebuvo 
žengiau keturių milijonų. 
Pagalvokime, Ką mano tie!

kurie I

575

nelaimingi žmonės, 
vaikščioja nuo vartų prie 
vartų ir visur atsakymas 
toks pat: “Tu nereikalin
gas”.' Jie pastatomi bever
čiais “žmonėmis.

Dzūkelis

šiama spausdinimui, tai ne
mažai darbo turėjau su ko- .. 
rektūros peržiūrėjimu. Ta ■ 
knyga vadinsis: “Nuo bal
tojo žirgo iki svastikos.” . 
Kai išeis, pasistengsiu Jums 
ją atsiųsti. ■ >

Jadvyga (laiško autoriaus 
žmona—Red.) šį rudenį ir
gi turėjo nemaža darbo. Ji - 
dabar (taip pat, kaip ir aš) 
dėsto Vilniaus Valstybi
niame V. Kapsuko v. uni- • 
versitete. Kaip ir anksčiau, • 
dėsto francūzų kalbą. Šių ‘ 
metų rudenį Rygoje buvo 
Pabaltijo respublikų fran
cūzų kalbos dėstytojų suva
žiavimas. Jiems skaitė pa
skaitas iš Francūzijos at
vykę profesoriai, tai Jadvy
ga taip pat buvo ten nu- * 
vykusi...

3 p.-Laisve (Liberty)— Penktad., sausio (Jan.) 4, 1963



Jf. PALECKIS tvarkyti kapai kovotojų, | savo apylinkės tarybos pir- 
T — 1 •! • •• kritusių kovoje už Tarybų mininkę.Ir musų Žemaitis pakilo Iiailiaill IJVveniniu i valdžią, o taip pat ir ar-| Ji turi gerą bendradar- 

* J chitektūriniai bei istoriniai bę — apylinkės tarybos sek-
paminklai. Pastatyta auto- retorę, energingą merginą 
busų stotis, visuomeniniai E. Liutikaitę. Pakanka pa- 
tualetai, įrengtos vitrinos

ja tarp savęs, siek d ąm o s 
kaimų pertvarkymo, kuo 
aukštesnio kultūros lygio. 
Ir štai Plungės rajono Ku
lių apylinkė šiais metais to- 

menkumu ir kiame lenktyniavime užėmė 
skurdumu išsiskyrė net ir pirmąją vietą.
vargingoje Žemaitijoje.Kai Didelgs ir jaudinančios iš. 
žymus 20-ųjų metų rašyto- ^dmes buvo suruoštos Ku- 
jas Butkų Juze panorėjo ]įuose> kaį gyvenvietei už 
pavaizduoti užguitą Prascio- puddus pasiekimus buvo 
kelį,, pametusį galvą tuome- įteikta pereinamoji Minist- 
t imam e sostines rojuje Tarybos Raudonoji Vė- 
?$ayT^e’. taiP.3.r,pavadmo ]įaya jr pįrmojį premija.

Labiausiai atsilikusia se
nosios, buržuazinės Lietu
vos dalimi, kaip prisimena
me, buvo laikoma Žemaiti
ja. O nedidelė gyvenvietė 
Kuliai savo

ji “Kulių žemaičiu” — šiais 
žodžiais viskas - buvo pasa-

“LAISVĖS” VAJUS
(Tąsa iš 1-mojo puslapio)

geport, Conn.; J. Patkus, New Haven, Conn.; P*Bokas, 
Terryville, Conn, prisiuntė atnaujinimų.

New Jersey valstijos vajininkai, A. Stripeika, eliza- 
bethietis, J. Bimba, hawthorriietis ir T. Kaškiaučius, 
newarkietis, prisiuntė atnaujinimų.

Gražiai darbuojasi So. Bostono vajininkai, naują 
prenumeratą prisiuntė H. Tamašauskienė, hinghamietė, 
ir atnaujinimų gauta nuo M Kvietkienės ir J. Butkaus, 
bostoniečių.

Nuo Pacifiko kranto gauta nauja prenumerata ir 
atnaujjinimų nuo S. F. Smith, losangeliečio ir dvi nau
jos prenumeratos ir atnaujinimų nuo B. Sutkaus iš, 
San Francisco, taipgi atnaujinimų nuo V. Taraškienės, 
Oakland, Calif.

Brooklyno vajininkas Valys Bunkus irgi gražiai 
paaugo punktais su atnaujinimais ir su pagalba kitų 
gerų prietelių.

Iš Lawrence, Mass., gauta dvi naujos prenumera-;
tos nuo V. Kralikausko, taipgi prisiuntė M. Kazlaus- Tarybų valdžios gyvayi- 
kienė (Haverhill) naują prenumeratą. ; amžius^ Lietuvoje nesie-

Su dideliu šūviu įšoko į laimėtojų skyrių L. Tilvi- kia dar ne ketvirčio šimt- 
kas, Eiaston, Pa. Jis prisiuntė 12 naujų prenumeratų ir mečio. Tačiau per tą lai- 
atnaujinimų. Jam su punktais pagelbėjo ir F. Zavis,; M gyvenimas tiek pasikei- 
bethlehemietis, su nauja prenumerata, tė, kad, atrodytų, patys nuo-

LLD 87 kp., Pittsburgho, vd/jininkai gražiai dar- stabia*isi_ pasikeitimai jau 
buojasi. J. Mažeika prisiuntė naują prenunieratą ir negali musų stebinti. Ir vis 
atnaujinimų. Punktus padidino su atnaujinimais ir J. dėlto nejučiomis nustembi, 
K. Mažukna, ir J. Miliauskas. ' 1 kai sužinai, kad ta pati že_-

Sekantys vajininkai pakilo punktais su atnaujini-1 maitiška Kulių gyvenvietė 
mais: Wm. Patten, (Phila.) Gloucester Hts., N. J.; Geo; |pripažinta pirmąja, geriau- 
Shimaitis, Brockton, Mass.; J. Stanley ir L. Bekešienė, !sįa Tarybų Lietuvos gyven-

K. Mažukna, ir J. Miliauskas.

Rochester, N. Y.; F. Klaston (huntingtonietis) ir P. 
Beeis, Great Neck, N. Y.; A. Lipčius, Chester, Pa.; Geo. 
Žebrys, Cleveland, Ohio; Scrantonietis, ir Veronica 
Kvetkas, Cambridge, Mass.

— o —
AUKŲ Į $5,000 FONDA GAUTA SEKAMAI:

Binghamton-Johnson City, N. Y., gauta $65 surink
ta ant blankos, M. Kazlauskienės ir M. Kulbienės pasi
darbavimu. Aukojo:

• LLD 20 kp. Moterų skyrius ... $20.00 
M. Kazlauskienė 
Laisvės draugas 
O. Wellus ....

A. Žolynas (Endicott)
V.' ir E. Kazėnai ........;
Drauge K. J. L..........

7.00
7.00
6.00
5.00
5.00
5.00
5.00

Staniulis ir Juozas Strolis

$11.00

2.00
2.00

t —o —
Hartford, Conn., L. Žemaitienė prisiuntė sąrašą ir 

$28. Aukojo:
N. Naktinis
R. Vaitkienė (Broad Brook) .... 4.00
A. Latven .......
Ch. Akscin (East)

Po $1: K. Lagauskas, Mrs. Ketchin, Windsor Locks, 
Conn.; P. Raulinaitis,’ Mrs. P. Miller (East H.); M. 
Egelevičius, (Wilson); J. Gedeminas, W. Klimas, A. 
Raulinaitis, P. Norvidas.

— o —
Cleveland, Ohio, J. Žebrys prisiuntė $19. Aukojo:

LLD 190 kp. *
S. Kazilionis^
J. Žebrys

’ J. Žemaitis
J. Petraus

$5.00 
5.00 
5.00 
2.00 
2.00

o —

te, ka< l, atrodytų, patys nuo-

vietė.
šaunus lenktyniavimas

visos
kaimo apylinkės lenktyniau

Didelės ir jaudinančios iš-

įteikta pereinamoji Minist-

Erdvioje, šventiškai pa
puoštoje kultūros namų sa
lėje susirinko apylinkės 
tarybos deputatai, aktyvis
tai. Vienas po kito‘į tribū
ną pakyla deputatai. Jie ne 
tik džiaugiasi tuo, kad Ku
liai jau ketvirtą kartą lai
mi apylinkių lenktyniavime, 
ketvirtą kartą gauna Rau
donąją Vėliavą. Jie čia nat 
kalba apie naujus planūs, 
uždavinius, apie šviesias 
perspektyvas...

Ir žemė pakluso 
darbščioms rankoms

Vienas iš svarbiausių 
apylinkės tarybos uždavi-. 
nių —kova dėl žemės ūkio 
pakilimo, dėl gausių,, derlių,

. $16.00 
.. 15.00 
.. 11.00 
.. 11.00 
..,10.00 
..10.00 
.. 10.00 
..’10.00
.. 10.00 
.. 10.00 
.. 10.00

7.00 
6.00 
6.00 
6.00 
6.00 
5.00

5.00 
5.00 
5.00 
5.00
5.00 
5.00

dėl pieno ir mėsos gamybos 
padidinimo. Ąplinkės tary
bos, kolūkių valdybų ir visų 
kitų grandžių bendromis I laikraščiams, nuolatinės au-' 
pastangomis jau pasiekti tobusų sustojimo vietos. Vi- 
neblogį rezultatai . i si Kulių gyventojai — nuo

Anksčiau Kulių apylinkės didžiausio iki mažiausio — 
kolūkiai “Pergalė” ir “Pa- susirinkę vakarais supylė 
žanga” buvo tarp atsiliku- užtvanką, pertverė upelį ir 
šiųjų . Dabar jų ekonomi- padarė maudymosi baseiną.. 
niai rodikliai žymiai gėrės-1 Kulių ryšių skyrius, ku- 
ni. Baigiamos mechanizuo- riam vadovauja aktyvistas 
ti naujos gyvulininkystės Domas Skrobalius, taip pat Į 
fermos'—su poilsio kamba-.užėmė pirmąją vietą rajo
nais, telefonu. Statomi ne.

So. Boston, Mass., Mary Kvetkas prisiuntė blanką 
ir $33. Aukojo:

Mary Kvetkas ........................ $10.00
V. Baltušis ................................. 6.00
H. J. Žekonis ............  4,00

Po $1: P, Kalendo, U. Kovell, Jonas Skliutas, S. i 
Shukis, J. Matui, F. Kvetkas, Anna Eloshides, Anną,; 
Bųividienė, M. K. Kazlauskai, G.. Grakauskas, Ivan 
Frank, Eva Lekas, Antanas Jankus.

— o —
So. Boston, Mass., aukos surinktos bankete, pri

siuntė S. Rainard. Aukų $127,nuo banketo $79. Aukojo:
\ J. Berašauskas ............. .

P. žukąuskienė ..........................
M. ir K. Kazlauskai ...........
J. ir A. Samulėnai ....................
Elenora Belekevičienė

(atminčiai savo vyro) .......
K. ir P. Kalusiai ....... ................
P. ir T. Niukai ........... ..............
Eliz. Repshis ............. ..............
J. Petruškevičius ..................
S. ir J, Raįnard ......... . . . ...
M. ir A. Kązlauskai (Hawrhill)
A. ir K. Barciai ......... .1%....

$10.00
10.00
10.00

. 5.00

5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00
2.00A. ir K. Barciai

A. Dambrauskas
J. Daugirdas .....>................... 2.00
K. Kalvelienė .....................   2.00
K. A. Urbanas ......................   2.00

Po $1: H. Thomas, B. Mącikaitė, J, Butkus, S. Šu
kienė,, B. Čįubarkienė, Draugas, Ester, V. Alekfonis, J. 
Mickevičius, J. Kavaliauskas, F. Kvetkas, M. Gręen, S. 
Einįhgis* A< Navickas, A. Smolskis, P. Kalenda, P. Sa- 
rapienė, N. Grybienėj M. Uždavinis, G. Kudirka, Ch. 
Radzevičius, Fitchburgietis, P. Galinis, Julia Družas, 
P. Sadauskas, Bevardis, Į. Valančiauskas, M. Sukackie
nė, T. šfeivienė, S. Šlekis, J. ir R. Čiuladai, H. Žiliriskie-

■ j

1 nė, A. Kukaitienė, M. Gutauskienė, K. Sereikienė, V. 
Balkus-. Smulkiais $2. t *. . — o —

Nuo kitų gauta sekamai:
Antanas Staniulis, Hampton, N. J..............
Maksimiškis ................................................
J. Chelus, Fords, N. J. ................................
Bostonietis ............................................ .
T. Kaškiaučius, E. Orange, N. J.
J. Šinkūnas, W. Collingswood, N. 'J. :
Jonas Rulis, Rockford, Ill. ......,.......... 
Agnes Grigaitienė, Los Angeles, Calif.....
S. F. Smith, Los Angeles, Calif ................
Anna Qua ter, New York City, N. Y. .......
Frank Zonis, Brooklyn, N. Y. ................. ..
C. Belunas (nuo filmų vakaro) Detroit, Mich.
P, Dennis, Clifton, N. J. ...................................
T. King, San Francisco, Calif.............................
Vera Urbonas, Brooklyn, N. Y. ......................
P. Bokas, Terryville, Conn.................. ..............
B. Tuškevičius, Scranton, Pa.............. ..............
Veronika ir Gasparas Kvetkas,

Cambridge, Mass............J....................... .
D. Galinauskas, Queens Village, N. Y. . ’........
J. Jordan, Three Bridges, N. J.........................
S. Petravičia, Pasadena, Calif.......................
C. Pečiulis, Los Angeles, Calif. ........................
J. Urbanavičius, Verdun, Canada ....'.......
George ir Anna Schlaves, Brooklyn, N. Y. ... 5.00
J. Miliauskas, McKees Rocks, Pa...................... 4.00
Ch. Meškėnas, Brooklyn, N. Y........................
Jonas Barkus,’ Brooklyn, N. Y. ......................
Clifford Pozar, Hannacroix, N. Y. ...............
Mae Zasines, ’San Bernardino,, Calif...............
A. Balčiūnas, Montreal, Canada .................. .
J. Vasil, Valrico, Fla. ...................................
Albert Grigas, Eddystone, Pa. ........... .
P. Gavin, Tillsonburg, Canada ......... . ..........
M. Janulevičienė, Maspeth, N. Y................ ;..
B. Kaluses, Fitchburg,cMąss.............................
I /co Peters, Los Angeles, Calif............ .
Sadie Galinas, Scranton, Pą. ...................... ...
P. ir M. Smalsčiai, Ludington, Mich. .......
S. Rakštys, Fruitland, Canada ............. .
B. minett, Coldwater, Canada ........................
J. Vaitonis, Waterbury, Conn........... . ............ .
Po $1: N. Grigaliūnas, Watertown,' Mass.; J.

ler, G. Daukas, Rochester, N.-.Y.; O. Rądišauskienė. 
Wyoming, Pa.; J. Draugelis, S. Kleizų, Huntington, L. 
4.; J. Mačiuta, P. Zeikus, Brooklyn, N. Y.; J, Bųdrecki, 
Linden, N. J.(/ A. Skairius, Elizabeth, N. J.; J. Mikes- 
ka,Pittsburgh, Pa.; Rose Chenkus, W. Hazleton, Pa.; J. 
Marazas, Chicago, HL; A. Trask, San Leandro, Calif,*' 
M. Petersen, Ch. Yugka, I. Butkus, So. Boston* Mass.;
J. Žemaitis, New Haven, Conn.,; J. Liuda, Doiiglaston, 
L. I.; A. Simokąitis, Great Neck,, N, Y,;/D. Novick, 
South Gate, Calif.; A- Veuskev
O. Dobinienė, Brooklyn, N. Y.;
Pa.; P. Čereška, Rochester, N. Y.; S. Thompson, Brid
geport, Conn.; S. Kutelis, Ch. Lušas, Nora Kvedaras, 
V. Krasnitskas, Waterbury, Conn.

— o —
Aukų šį sykį gauta $615. Anksčiau įplaukė $4,681.17.

Viso' gauta $5,296.00.
— 0 —

Dar turime, daugelį laiškų, kuriuos reikia peržiūrė
ti, sutvarkyti. Bus daugiau pranešimų. Didelis ačiū vi
siems vajin-inkams už jų nenuilstantį darbą. Lai būna 
1963 metai jums visiems sėkmingi. ■Dėkojame ir priete- 
liams už dovanas.

3.00 
3.00 
3.00 
,3.00 
3.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
Mil-
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^hton, Mass.; 
is, Scranton,

“Laisves” Admiųistvaci j a

nauji, ūkiniai pastatai. Di
dėja galvijų banda. Nepai
sant blogų šių metų oro są
lygų, laiku atlikti lauko 
darbai, praplėsti kaupiamų
jų kultūrų pasėliai, gerai 
organizuota jų priežiūra, o 
rudenį laiku nuimtas der-1 
liūs.

Kulių • apylinkėje pilnai 
įvykdytos, mėsos supirkimo 
užduotys, o pieno supirkj>, 
mo planas įvykdytas Het 
250%. Gerai dirba kolūkių 
savišalpos kasos, kurios iš
moka pensijas seniems, ne
darbingiems kolūkiečiams. 1 I
šviesus dabar gyvenimas i

Ne tik žemės ūkio klau
simais rūpinasi Kulių apy
linkės taryba, ji aktyvi ir 
kitos srityse. Pavyzdžiui, 
deputatai atkreipė dėmesį į 
tai, kad blogai dirba medi
cinos punkto laboratorijos 
vedėja Stonkienė. Apylin
kės taryba pareikalavo ją 
pakeisti. Atvykus^ naujam 
vedėjui, J. Purelevičiui, rei 
kalai žymiai pagerėjo.

Šviesus ir;kultūringas da
bar gyvenimas Kulių apy- 
lię/ke. Visi mokyklinio am
žiaus vaikai lanko mokyk
las. Prie vidurinės mokyk
los pąstatytas 100 vietų 
mendrabutis moksleiviams. 
Yra Kuliuose ir vaikų dar
želis. Biblioteka turtinga 
ne tik knygomis^ bet ir 
skaitytojais. Jų čia net 
1,321, o tam, kad juos ge
riau aptarnauti, organizuo
tos 8 kilnojamosios bibliote
kėlės.

Kulių kultūros namai ak
tyviausi Plungės rajone, o 
Jjietuvoje jie užima II vie
tą. Kultūros namuose vei
kia net 8 rateliai: vyrų ir 
moterų choro, liaudies šo
kių ansamblio, pučiamųjų 
orkestro, dramos, vaizduo
jamojo meno, namų ruošos 
ir t. t. Jaunimas, kuris 
anksčiau žinojo tik dvi pra
mogas — bažnyčią ir smuk
lę, dabar noriai dalyvauja 
meninėje saviveikloje, spor
to varžybose, lanko dažnus 
koncertus, paskaitas, įvai
rius literatūrinius vakarus. 
Neretai apsilanko Kuliuose 
ir didžiausių Lietuvos mies
tų teatrų trupės bei muzi
kiniai ansambliai.

Už daibo kultūrą
“Mefe ieškome naujų būdų, 

naujų formų kovoje už dar
bo kultūrą, už mūsų kolūki
nio kaimo estetinio skonio 
ugdymą,” — taip sakoma 
Kulių apylinkės tarybos at- 
^įkreipime į visas Tarybų 
■jLįętuyos apylinkes.

Gražu vasarą Kulių apy
linkėse. Plentų pakelėse 
puikuojasi jaunos liepaitės. 
Aplink fermas — taip pat 
medžiai. Pačioje Kulių gy- 
venvieteje įrengti skverai, Į nė buvo išrinkta^ apylinkės 

tarybą, kur ji įnešė nemažą 
indėlį į naujo gyvenimo kū
rimą šiame Žemaitijos kam
pelyje. Tai ji sutelkė ko
lektyvą, nukreipė jį į akty
vų darbą. Žino ji visus gy
ventojų poreikius, rūpes
čius, interesus, o šie gerbia

sikalbėti su šiomis moteri--^ 
mis, kad įsitikintume, ko
kie artimi joms visi apylin
kės tarybos reikalai. Jos 
nesirausia popieriuose, kai 
reikia atsakyti į kokį nors 
klausimą. O svarbiausia tai, 
kad jos pažįsta žmones, ži
no, kas ką sugeba, žino jų 
reikmes ir rūescius.

Puikus organizuotumas .
Kulių apylinkės. tarybai ' 

daug padeda penkios nuolat 
veikiančios komisijos, iš ku- 
rių kiekviena rūpinasi ir at
sako už nustatytą darbo ba
rą. Čia operatyviai spren-

Lozungas—viskas žmogui
Labai sunku būtu išvar

dinti visa tai, kas nuveik
ta Kulių apylinkės tarybo- . ...
je. Jos deputatai gerai suodžiam! visi klausimai, seka- 
prato didįjį Komunistų par- i ma, kad būtų vykdomi apy- 
tijos programos lozungą — linkės tarybos nutarimai, 
viskas žmogaus labui! Ten Prie apylinkės tarybos 
tik atėję į pasaulį piliečiai dirba tokios organizacijos, 
jau jaučia rūpinimąsi savi- kaip moterų taryba, liau- 
mi: kiekvienam naujagi-' dies < 
miui įteikiamas “kraitis.”
Didelis dėmesys skiriamas komisija, gamtos apsaugos 
ir jaunavedžiams — jiems draugovė ir kitos. Vykdo- 
kolūkių savišalpos kasos iš- masis komitetas, rūpeštin- 
skiria po 200 rublių.

Kur gi tokio apylinkės 
tarybos aktyvumo pa
slaptis? Atsakymą į šį 
klaus imą davė kalbėda
mas per radiją apylinkės 
tarybos deputatas, Kulių 
vidurinės mokyklos direk
torius Bronius Butkevičius:

Mūsų pasiekimų paslap
tis —tai pasiaukojantis de- 
mtatų,, aktyvistų ir visų 

apylinkės gyventojų darbas. 
Visos mūsų apylinkės tary
bos grandys dirba, kaip sa
koma,.. iš širdies? draugišką- 
me sutąrįme Deputatai su
geba įtraukti į darbą visus 
darbo žmones, kiekviename 
bare dirba visas kolektyvas.

draugovė, draugiškas 
teismas, spaudos platinimo

sutvarkytas didelis parkas. 
Apylinkės taryba kasmet 
premijuoja tuos, kuinų gė
lių darželis, klombos geriau
siai sutvarkytos. Paskati
nami ir švariausių, tvar
kingiausių gyvenamųjų na
mų šeimininkai.

Apylinkės taryba pasirū
pino ir tuo, kad būtų siu’

gai ruošdamasis Tarybos 
sesijoms, dar prie 7-10 die
nų išsiuntinėja deputatams 
ir aktyvui sprendimų pro
jektus, kurie aptariami kar
tu su rinkėjais, įnešami 
nauji pasiūlymai. Apie pri
imtus sprendimus gyvento
jus informuoja kolūkių val
dybos, brigados, kultūrinės 
įstaigos.

Į šviesų progreso kelią
Dėka aktyvaus deputatų, 

aktyvo, visų darbo žmonių > 
darbo, gerbūvis, kultūra iš
mynę platų taką į Kulius-— 
kadaise tamsų ir sunykusį 
užkampį atsilikusioje Že
maitijoje.

O juk kolektyvas-tai dide- m Apylinkių lenktyniavimo 
lė jėga. -

Šį deputato Butkevičiaus Par?^» ka(^ t°kie didžiuliai 
atsakymą aš girdėjau nese- pakitimai įvyko ne tik vie
niai važiuodamas savo gim-(^u^kkoJ^ premijuotų apy-

Tarybų Lietuvoje rezultatai

atsakymą aš girdėjau nese- pakitimai įvyko ne tik vie-

linkių, bet ir daugumoje 
kaimų ir gyvenviečių, ku
rios ištisus dešimtmečius 
skurdo ir vegetavo be judė- 

apylinkės tarybos veiklos P1™? j Pr^eM- # TikVTarybų 
platumas ir įvairumas. i valdžia, socialistinė )demo- 

Paskui s u ž i n o j a u, kad kratjia. Pakėlė Lietuvos 
Butkevičius — vienas iš ak- kau^į į kovą §u atsilikimu 
tyvįausių Kulių apylinkės kej sustingimu, išvedė ją į 
tarybos deputatų. Tarp kit- šviesų progreso kelią. , 
ko, jo vadovaujama viduri
nė . mokykla' taip pat užima 
pirmąją vietą rajone pagal 
moksleivių pažangumą.

Taip pat aktyvus deputa-i

tosios Žemaitijos keliais, ir 
tai man davė mintį parašy
ti šį straipsnį. Ypač ver
tingu man pasirodė šios

liaudį į kovų §u atsilikimu

Pittsburgh, Pa.
Nuoširdi padėka

_v . x.____ , Nuoširdžiai dėkoju vi
tas Jurgis Papievis, kuris siems ir visoms, kas tik 
dar 1940 metais buvo išrink- man pagelbėjo ir išreiškė 
tas pirmą kartą susikūru- užuojautą mano vyro m il
sios apylinkės tarybos de-: ties metu. 
putatu. Nors jis jau pa-i 
gyvenęs, tačiau pilnas jėgų tiems, kurie nelaimės vie- 
ir noro tarnauti liaudžiai.

šviesi naujo gyvenimo
vadovė

Pirmiausia tariu ačiū

toje pagelbėjo mano vyrą 
iiiugabenti į ligoninę ir tvar
kyti reikalus. Dėkui visiem 
ir visoms, kurie taip skait- 

Vadovauja Kulių apylin- lingai lankėsi j šermeninę, 
kės tarybai iš pažiūros jau- prisiuntė tiek daug gėlių 
nyva ,bet nelengvą gyveni- vainikų ir palydėjo į kapi
nio kelią įėjusi moteris —j nes.
Stasė šiušienė. Karo metu soms už prisiųstus užuojau- 
ji atsidūrė toli nuo Lietu- tos laiškus ir kitokią pagal
vos, tačiau ir sunkiausiais; bą.
momentais nenu leisdavo 
rankų. Lietuviškos divizi
jos karių gretose ji nuėjo SIAUTĖ SMĖLIO AUDRA 
sunkų ir pilną pavojų kovos; Kairas. —Artimuose Ry- 
kelią nuo Oriolo iki gimto- tuose siautė baisi smėlio 
sios Lietuvos.

Po karo — nelengvas at
statymo darbas. 1955 me

stais komunistė Stasė šiušie-

Dėkui visiems ir vi-

Marijona liiibrosienė

audra. Dangus ir Žemė 
maišėsi. Buvo sulaikytas 
lėkt.uvų, automobilių ir lai
vų judėjimas. Suezo kanole 
stovėjo 30 laivų, laukdami, 
kol baigsis audra. Vėjas 
buvo Į40 mylių per valan
da.

Roma. — Naujuisius me
tus sutikti Šv. Petro aikš- 
tėję buvo susirinkę 50,000 
žmonių. I

4 ^.--Laisvė (Liberty)—Penki ad.. sausio (Jan.) $4, 1963
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SCRANTON,PAHudson, Mass. » 7
Gruodžio 20 d. kilo gais

ras senelių name, kuris bu
vo privatinio žmogaus pa
talpoje. 'Tuo kartu name vardas mainierių unijos pir

mo distrikto prezidento 
August J. Lippi, šis gai
valas jau antru kartu ban
dė pasprukti į Pietų Ame
riką nuo bausmės už jo 
biaurius prasi žengimus. 
Pirmas ir baisiausias jo pra
sižengimas tai, kada 1959 
metų sausio 22 dieną arti 
Pittstono, Pa., Knox anglies 
kasykloje, pralūžo lubos po 
Susquehanna upe,-kur už
drausta anglį kastif prigėrė 
12 mainierių, o Lippi buvo 
ir mainierių unijos pirmo 
distrikto prezidentas ir slap? 
tas minėtos kasyklos dali-! 
ninkas, kas, pagal mainie
rių unijos įstatus, y ra drau
džiama. Bankierius, mainų

Sauja žiežirbų
Ir vėl plačiai nuskambėjo

pieti-

buvo 36 vyrai ir moterys. 
Kada ugniagesiai atvyko, 
tai du, jau buvo mirę, o 
Marlborough ligon i n ė j e j 
dar 7 mirė. Gaisras prasi
dėjo įjamo viduryje. Prie
žastis nežinoma. Spėja, kad 
gal iš elektros laidų, o gal 
nuo rūkymo cigarečių.

žiavo pasivažinėti po 
nes šalis, gi paskutinis jo 
besivažinėjant susto j i m a s 
buvo ,nužymėtas Brazilija. 
Gi Brazilija neturi su mūsų 
šalimi sutarties įšduoti 
prasikaltėlius . O kad' atro
dytų, jog tai tikrai tik pa
sivažinėjimas, tai jis vežėsi

ležinkelis jau neveikia ir 
bėgiai išimti, bet tiltas pa
liktas be jokios apsaugos. 
Daugelis žmonių, ypač jau
nų, tuo tiltu vaikštinėja, 
kad i $ųtru m p į n t ų kelionę 
(“short-cut*’)* \Ne per šė

miai tuo tiltu ėjo ir jau pa
gyvenęs žmogus, kuris gal 
paslydo ar susvyravo ir nu
krito 90 pėdų ir užsimušė; 
apklotas sniegu išgulėjo

Sulaukęs 79 metų am
žiaus mirė M. Sušta. Paliko 
šunų ir kelias dukteris. 
Gruodžio 20 d. mirė L Sa- 
$bika. Buvo 78 metų am
žiaus. Paliko moterį, sūnų 
ir dvi dukras. Gruodžio 25 
d. mirė M. Pauplis, buvo 70 
metų amžiaus. Ilgai sirgo. 
Turėjo cukrinę ligą ir jam I

ir savo žmoną ir švogerį su i apje jyį savaites, iki vaikai 
žmona._ Vienok *BI pasekė | beeidami tuo tiltu užmatė 

.. tą, lr kyšančią ranką ir pranešė 
arčiausiai gyve n an t ie m s 
žmonėms. Ir kieno gi už 
tai kaltė ? Aišku, kad mies
to administracijos. Juk ten 
gali ir vaikas, ir dar ne 
vienas, nukristi. Jei mies
tas jau negali to tilto nu
griauti, tai privalo nors ge
rai aptverti, kad niekas 
galėtų juo vaikščioti.

abi kojas nupiovė. Vargin- operuotojas ir main i e riųj Time
• _________ __ m.~ nni-inc •nrn’zidpnttic I R" ‘i c I y__j-gar gyveno, paliko didelę 

šeimą.
1962 metais pas mus mirė

16 lietuvių. Reiškia, labai

unijos prezidentas! .
yra matęs tokį unijos supu
vimą? Lippis buvo teistas, 
ir dar ir dabar stovi po už-

mažėja mūsų lietuvių kolo- s^aW bet tik ne už 12-kos,
nija.

Su 1963 met. linkiu 
laimių “Laisvės”

daug 
laimių “Laisvės” persona
lui ir skaitytojams, o la
biausiai sveikatos ir ilgai 
gyventi.

P. Vaitekūnas

mainierių gyvybes, o už 
nesumokė j imą valdžiai tak-į 
su už pajamas. , f

Tad jis ir bandė paspruk
ti į Pietų Ameriką, bet šis 
jo bandymas, jau antras, 
nepasisekė irgi. Tiesą, jis 
aiškinasi, jog tik šiaip va-

juos į Idlewild oro uosi 
jau lėktuve areštavo ir at
skyrė nuo jo kompanijonų 
ir pargabeno į Lackawanna 
pavieto kalėj imą) kur kalė
das turėjo praleisti, nes fe
deralinis teisėjas atsisakė jį 
išleisti po užstatu; jis jį yra 
teisęs ir, jau žino, kas per 
paukštis.

Net ir mūsų konservaty
vus dienraštis “Scranton 

_ _:s” matė reikalą para
das gyti vedamąjį ir pasmerkti 

mainierių unijos aukštąją 
vadovyb’ę už laikymą tokio 
niekšo mainierių unijos 
distrikto prezidentu. Bet ar 
ponas Thomas Kenedis 
kreipia į tai kiek domės?

ne-

ap

•»

WATERBURY, CONN.

Mirus

Kristinai Stanislovaitienei
Mes, bridgepqp’tieciai, liūdime netekę taip 

svarbios visuomenininkės. Taipgi reiškiame di
džiausią simpatiją jos vyrui dr. J. Stanislovai
čiui, jos sūnums ir visiems artijniesiems.

J. ir M. Strįžauskai
J. ir L. Mockaičiai
A. ir A. Stripeikiai
J. ir B. Skirkai
A. ir A. Mureikai
V. ir D. Rajeckai

P. ir H. 'Baranauskai 
S. ir H. Skirkai .

M. Valatkienė
OK Masiulevičienė
Jurgis Bartkus

.WATERBURY, CONN.

t

< Mirus

Kristinai Stanislovaitienei
Reiškiame giliausią užuojautą dr. Jonui 
Stanislovaičiui, netekusiam mylimos ir 

talentingos žmonos Kristinos.
Helen Žukas

Binghamton, N. Y.
Mylda ir Walter Žukai

Elizabeth, N. J.

Pittsburgh, pa.
Mirus

Marijonai Chesnienei
Reiškiame širdingą užuojautą jos dukterims, 

sūnums, marčioms ir giminėms, o Tau, 
Marijona, ramiai ilsėtis šaltoj žemelėj.

J. Mažeika
J. O. Miliauskai
P. M. Paulauskai
J. Mauragienė
B. Shimkienė
S. Jablanskienė

< K. Sargautas
S. Manskienė
J. A. Rudis
J. J. Ęazmer
C. J. Melnis S

A. Dovidas
M. Zdankienė
J. M. Mąžuknai 
P. S. Karsokai 
MLIpbras 
ETvičienienė 
S. U. Paich 
J. Purtikas 
R. Strelčiūnienė 
H. F. Zilkawek 
H. Kairienė

Gruodžio 22-rą dieną mi
rė James T. Hanlon, krikš
čionis demokratas, ėjęs per 
16-ką metų miesto 
pareigas ir kėlęsis į 
tuosius.- Kažin', ar 
katalikų hierarchijos
nis vyskupas tikrai pakels 
jį į šventuosius?

mero 
šven- 
dabar 
vieti-

Mūsų, Lackawanna, 
skrities vedybinių leidimų 
biuras susirūpinusiai prane 
ša, kad vedyboms leidįmų 
1962 metais buvo išduota 
mažiau, negu 19’02 metais. 
O tas gerai parodo, kokia 
pas mus yra ekonominė pa
dėtis: jauni žmonės nesituo- 
kia daugiausia dėl nedarbo. 
Jaunuoliai išvažinėja, o jau
nos merginos, kurios ir dir
ba, tai verčiau pasilieka 
senmergiauti, negu ištekėti 
ir užlaikyti vyrą, o vėliau ir 
šeimyną. /

dabar ir vėl saule šildo. Ims 
laiko, kol viskas ateis į sa
vo grožį. Bet žmogus yra 
pirmas, kad teigiamai atsi
liepti. Jis tik pajautė pirmą 
šiltą spindulėlį ir vėl šyp
sosi, vėl juda, vėl bėga. Se
nelis arba senutė, kuri ne
sėdėjo ant suolo šalia gat
vės šaltoje dienoje, ir vėl 
sėdi ir veda savo draugiš- 
"kus pokalbius...

Tai St. Petersburgas su 
savo naujovine sistema, ku
ri yra naudai senelių; tvir
tai įstatyti suolai šalia gat
vių ir an$ kerčių, kur ma
noma, kad gal koks'pavar
gęs senelis, pristigęs kva
po, norės pailsėti. Ir kas 
galėtų 1 daugiau užjausti 
mūsų saulėlydžio gentkar- 
tę? 'Gili simpatija, didelė 
užuojauta.

Verta kiekvienam čia at
vykti ir persitikrinti, kas 

j’š tikrųjų yra Florida, o 
dar daugiau atsilankyti į 
St. ’ Petersburgą, nes šis 
miestas yra ir užvardintas 
PENSININKŲ miestu. At
važiuokit, mes jūsų lauk
sim, mes jus pasitiksim, suc 
oažindinsim su nauju gy
venimu, su mūsų veikimu. 
Mes čia esam linksmi...

Dzūkelis

Lawrence, Mass.
Acvo Research Corp, savo 

fabriką iš Wilmingtono at
kėlė į Lawrencu. Čia pasi- 
randavojo Ayer Mill pasta
tus. . Atsigabeno apie 200 
patyrusių darbininkų, bet 
kompanijos viršininkai sa
ko, kad už mėnesio pas juos 
dirbs jau apie 700 darbinin
kų. Reiškia, \turės paimti 
kelis šimtus naujų darbi
ninkų.

bažnyčioje. Nuostoliai sie
kia $75,0.00.

S. Penkauskas

Mūsų mieste geraširdžiai 
surado virš šešių šimtų šei
mynų, kurios neturės ką ge
resnio kalėdmos valgyti, tai 
atsišaukė aukų tam tikslui, 
kad parūpintų toms šeiiųy: 
noms atatinkamęsnio kalė
doms maisto, o ypatingai, 
kad Santa Clause apdova
notų vaikučius c a c k o mis. 
Tas labai gerai. Bet kur 
tie “geraširdžiai” būna,per 
apskritus metus, kad nema
to tokių šeimynų, kurioms 
visados trūksta gero maisto 
ir aprangos? Ir tokių yra 
kur kas daugiau, negu šeši 
šimtai. Prieš metus laiko 
statistikų biuras paskelbė 
surinktus davinius, kad mū
sų mieste yra virš keturioli
kos šimtų šeimynų, kurių 
metinės pajamos neviršija 
tūkstančio dolerių. Ar tai 
su tokiomis pajamomis šei
myna, jų vaikučiai, gali bū
ti gerai pavalgydinti ir ap
rengti ?

Mūsų būsiantis guberna
torius tikrai “biednas.” Jis 
“vos” įstengė įsigyti “na
melį” Floridoj, medžiais ap
augusiame jūrų pakraštyje, 
kur pėda žemės kainuoja 
“tik $500.” Tikras “varg
šelis” ! Bet kad “susiramin
tų,” tai prie didžiojo Nr. 11 
kelio, einančio pro Daltono 
miestelį, kur tasai “vargše
lis” gyvena, pakelėje būk 
tai miestelio valdyba be jo 
žinios pastatė rfet dvi strė
les su auksuotomis raidė
mis vardu, kad čia, Daltohe, 
gyvena ponas W. Scranto- 
nas. Dar.niekas taip pats 
nesikėlė, kaip šis ponas.

Iš užkampės

St Petersburg, Fla
Šalta oro srovė, kuri ap-

Gruodžio 26 d. kilo gais
ras Šv. Marijos-Magdalenos

EUROPOJE SIAUTĖ 
ŠALČIAI IR AUDROS

.Londonas. — Vakarų ir 
Pietų Europoje per 50 me
tų nebuvo-Tokių sniego au
drų ir šalčių, kokie buvo 
gruodžio pabaigoje. Žuvo 
apie 400 žmonių. Ispanijoje 
sušalo citrusai, žuvo apie 
60 žmonių. Francūzijoje žu
vo apie 40 žmonių. Labai 
daug sniego iškrito Italijo
je ir Skandinavijoje.
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NEW HAVEN, CONN.

Su Naujais Metais
Sveikiname “Laisvės” personalą ir skaitytojus ir 
linkime geriausios sėkmės jūsų darbuose, o 

labiausiai geros sveikatos ir laimės.
Taipgi sveikiname draugus Antosfc ir Kazj Sho- 
lunus, Joe ir Helen Sholunus, ir draugus V. ir N. 
Valaičius, kurie persikėlė gyventi į $t. Peters
burg, Fla. Mudu linkime jums visiems geriau
sios laimės, sveikatos ir sėkmės gyventi naujoj 
vietoj. •

"b

rb
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Los Angeles, Cal.
Širdingiausia padėka

Nors žinome gamtos pa
tvarkymą, kad kas gimė, 
turi mirti, tačiau mirtis ar
timųjų' pagimdo neišven
giamą sukrėtimą ir šir
dies skausmą.

Lapkričio 10 d. staigi mir
tis mano mylimo gyveninio 
draugo Kazimiero Marcen- 
kaus būt padarius mano : 
gyvenimą bevilčiu, ' jei ne 
draugiu ir draugų surami
nimo žodis ir ištiesta pa
galbos ranka.’ Tad, nors su
vėluotai, reiškiu dėkingu
mą visiems, kurie prisidėjo 
pne? suraminimo ir reiškė 
užuojautą. Dėkoju ‘ visiems 
atsilankiusiems į šermeni
nę suteikti pagarbą ir pas
kutinį atsisveikinimą mano 
pylimą jam.. Dėkui laidotu
vių dirtktoriui A. Gasper 
už malonų patarnavimą, už 
pasakytas kalbas M. Pū
kini ir A. Casper, LLD 145

9,
'b

9,
—Ben ir Barbara Medley

(jA • i •
°h

h

1.

žiemos švenčių proga sveikiname Laisvės, 
Vilnies ir Liaudies Balso darbuotojus ir 
skaitytojus, taipgi Lietuvos darbuotojus, ir 
visus taiką mylinčius žmones ir draugus.

Lįpkime visiems Laimingų ir Sveikatingų 
ę- Naujų Metų!
ANNAjir JOHN DAPKUS

29900 Lahser Road
Soouthfield, Mich.

'b

r(3

'b

'b

'b

SVEIKINIMAS

Su Naujais Metais

J. PURTIEK
Pittsburgh, Pa.

Sveikinu “Laisvės” personalą, darbuotojus, 
skaitytojus ir rėmėjus. Taipgi Lietuvoje 
gimines ir pažįstamus, ir linkiu visie'ms 

g ■ laimės, kad ateinanti metai būtų taikingi 
S ' visame pasaulyje.

lankė Floridą, paliko liud-iWWS 35 kuopoms ir ki- 
nas pasekmes. Tropiški me- j tiems, už gražias gėlių 0 
džiai i jau kaip’žuvę. Skau- puokštes ir grabnesiams. i S 
du dairosi pažvelgus į citrų- Ačiū visiems laidotuvių da- g? 
su sodus. Tūkstančiai ir, lyviams, ir drg. S. F. Smith 
tūkstančiai akrų, kaip M priruošimą maisto daly-; 
akim gali užmesti, lapai vių pavaišinimui.. Ačiū. G. 
šalnos pakirsti, krinta že- A. Bernotanrs ir Arminų 

šeimai už visokias pašiau- 
gas. 1

Liūdinti Sį
Antanina Marcenkienė ®

nas pasekmes. Tropiški me- j tiems už gražias gelių 
nv. .i . .’ v ™ įr grabnešiams.

Tūkstančiai ir.lyviams, ir drg. S. F. Smith 
akrų,

Prieš kiek laiko mu's u 
valstijiniai vaistų (drugs)jmėn, o "dar vaisiai ant ša- 
inspektoriai surado., kadi kelių kabo, lenkia jas že-. 
ant daugelio maisto dėžu-įmyn... laikui bėgant ir jie 
čių, krovinėlių visai Idai- kris. Ateina mintis į galvą: 
dihančiai sužymėtas maisto Kaip mums šiauriečiams 

atrodytų obelis be lapų, bet 
pilna obuolių, raudonų, gra
žių obuolių.... Taip liūdnai 
čia atrodo citrus medžiai, 
paauksuotais orančiais ap
kibę, žinant, ant kiek jie 
yra brangintini žmogaus 
sveikatai, o lieka beverčiais. 
Geriau jų būtų visai nema
tyti.

O, bet Florida vis palie
ka Florida. Šalta oro srovė 
padare žalą, ji perėjo,, gi

maisto vertingumas; taip 
jau ir 402 įvairių vaistų dė
žučių irgi tiksliai suklaidi
nanti užrašai. Tai vis 
graibstymas didesnio pelno, 
greitesnio praturtėjimo, pa
gal amerikonišką laisvą 
verslą.

Šiaurinėj mūsų miesto da
ly kadaise buvo nutiestas 
geležinkelis per gilų platų 
ravą. Bet šiandien tasai ge-

■

ST. PETERSBURG, FLA.
Mirus* I

Antanui Metelioniui

s

širdinga mūsų užuojauta jo artimiesiems— 
seserims, broliams ir kitiems giminėms, 
taipgi visam pažangiajam judėjimui, kuriam 

•jo tragiška mirtis tapo didelis nuostolis.
Lai jo' kilni atmintis gyvuoja amžinai.

—J. ir K. Vaičekauskai
Binghamton^N.Y.

P. S. Pagerbimui velio
nio Kazimiero aukoju $100 
“Laisvei”, nes, taip jis būt 
patvarkęs, jei progą būt tu
pėjęs.
•Ilsėkis, mano mielasis, ra

miai. Gyvenimo tėkmėje ta
vęs liūdesiu ir neužmiršiu.

Tavo Antanina

Rawalpindis. — Prasidė
jo pasitarimai tarp Indijos 
ir Pakistano suregūliavi- 
mul Kašmyre, sienos, bet 

r neduoda rezultatų.

PARDAVIMAI
Namas Floridoj t w

Nekcntėkite šalčių, atvažiuokite j 
Ruletą Floridą dėl geresnes svei
katos. Įsigykite nauįją namą su 
visais įrenginiais — elektra, gesas, 
karštas-šaltas vanduo, centr. šildy
tuvas,—ateik ir gyvenk. Yra 2 
bedrms, living rm., kitchen-cabinet, 
didelis porčius, Breezeway, bath
floors tile-garage, fornišuota. Lan
gai aluminum, naujos mados; mies
to vanduo-sower; prie autobusų li
nijos, netoli shopping center, 
bcacli’ių vanduo matyti, Lietuvių 
yra 4 šeimos; 32 auganti medžiai. 
Žemes lotas 6500 sq. ft., tik už 
$10,000. 'Rašykite kada, būsite. W. 
Žilaitis, 1818 Quincy Street So., St. 
Petersburg, Fla. (1-10)

Ramsey, N. J
® Su naujais 1963 metais sveikinu visą “Laisvės” 
| - personalą, visus “Laisvės” skaitytojus, Trėmėjus, 
& visus draugus - drauges ir gimines Jungtinėse 
į Valstijose ir Tarybų Lietuvoje, linkėdamas viso 
į geriausio, o labiausiai pastovios pasaulinės taikos. 
? *
$ —Motiejus Klimas

*

h

h

Su naujais 1963 metais ir linkime visai 
darbo darbo klasės žmonijai kovoti už 
pasaulinę taiką ir nenustoti energijos.

. ir K. Vaičekauskai
Binghamton, N. Y.

rb

Fb

5 p.-LaisVe (Liberty)— Penktad., sausio (Jan.) 4, 1963



... Labai sveikinu visą 
“Laisvės” štabą, kuris su
geba išleisti tikrai įdomų 
net mums Tarybų Lietuvo
je “Laisvės” laikraštį. La
bai džiaugiuosi, kad gęrai 
sekasį vajus, kad “Laisvė” 
susiranda nauių draugų ir 
skaitytojų, kad jos skiltyse 
ima augti net rtaujos lietu
vių literatūrinės jėgos. 
Daug geros sėkmės ir lai
mės Jums ir visiems to
kiems pažangos ir demo
kratijos švyturiams lietu
vių emigrantų tarpe...

Tikiu, kad. gavote mano 
apsakymų rinkinį “Ryt bus 
gražu.” Kaip matote, aš, 
nors ir traškėdamas, bet 
nuo kūrybinio darbo neno
riu pasitraukti ir nesitrauk
siu. Priešingai, turiu daug 
gražių sumanymų ir kai ką 
tikrai gera padarysiu....

Nuotaikos pas mūsų bro
lius geros, nors kai kurių 
barzdos jau žilos, bet pa
siduot negalvojam. Mane 
labai džiugina, kai aš pa
matau sveiką gerą žmogų, 
tada, rodosi, ir pats tampi 
stipresnis.

Štai šiomis% dienomis• pas 
mane užsuko laisvietis Dr. 
Jonas Kaškaitis — nuosta
biai žvalus ir energ i n g a s 
žmogus, o juk jam jau 79 
metai. Juk kitas lovoje niuk- 
sotų ar eitų užpakalį atke- 
žinęs, o jis tiesus, kaip 
nendrė, visad gyvas, svei
kas, visada optimistas, ir 
reikia pasakyti, gerokai pa- 
žvalėjęs po to,, kai grįžo į 
Tarybų Lietuvą. Jis dabar 
kiek gali padeda Romui Šar
maičiui, redaguoja, tvar
ko savo kūrinius ir ruošiasi 
juos išleisti. Linkiu jam 
good times, naujų šviesių 
dienų ir puikiausios sveika
tos!..,

A happy New Year!
Jonas Šimkus

1962 m. gr. 20 d. Vilnius
(IŠ laiško E. ir R. Mizarams)

Laikraščio “Tarybinio 
mokytojo” sveikinimas

Gerb. drg. R. Mizara,
Jūsų asmenyje leiskite 

nuoširdžiai pąsv e i k i n t i 
“Laisvės” laikraščio skai
tytojus ir bendra darbius 
Naujųjų metų proga ir pa
linkėti visokeriopos laimės 
ir sėkmės Jūsų darbe ir as
meniniame gyvenime.

Mes gauname “Laisvę” ir 
susidomėję skaitome apie 
Amerikos lietuvių gyveni
mą, jų džiaugsmus ir rūpes
čius. Būsime labai dėkingi, 
jeigu “Laisvės” laikraštį 
mūsų redakcijai siuntinėsi- 
te ir 1963 metais.

Jus gerbiąs
R. Valiukonis, red.

196C-XH-25. Vilnius

Laikraščio “Mūsų sodai” 
sveikinimas

Gerb. drg. Mizara,
Sveikinu Naujų Metų pro

ga Jus ir visą “Laisvės” ko
lektyvą, linkiu daug laimės 
ir sveikatos—

D. žilaitytė
"Mūsų sodai" red.

Vilnius

Iš Ludington, Mich.:
Sveikiname visą “Laisvės” 

personalą, linkėdami svei
katos, ir kad visi darbuo- 
tumės dėl taikos išlaikymo 
pasaulyje.

Petras ir Maryte 
Smalsčiai

Sveikinu visus draugus ir 
drauges su 1963 metais. Lai 
šie metai būna laisvi nuo 
karo grasinimų. Lai gy
vuoja taika ir visų žmonių 
susitarimas!

J. Vaičekauskas

iais Metais! *
Iš Benld, Ill.:

Sveikiname su Naujaisiais 
Metais visą “Laisves” ko
lektyvą. Linkime sveikatos 
ir ryžto Jūsų darbuose.

J. ir M. Daujotai

Sveikinu su žiemos šven
tėmis — Naujaisiais 1963 
metais — visą “Laisvės” 
štabą ir linkiu daug laimių. 
Taipgi sveikinu ir LLD 
Centro komitetą.
n Mes su Rusaičių, nors 

jau senstame, bet vis. dar 
stengiamės veikti LLD 52 
kuopoje. Linkiu visiems vi
so geriausio.

J. Liminskas 
Detroit, Mich.

Sveikinu visą “Laisvės” 
personalą su 1963 metais, 
linkiu sveikatos ir energi
jos jūsų veikloje. Jau reiš
kiasi “Laisvės” ir visų tai
kos troškėjų kovos vaisiai. 
Kovokime dąr tvirčiau prieš 
karo provokatorius, už tai
kų visų žmogių sugyveni
mą.

Sveikinu LLD centrą, vi
sus “Laisvės” bendradar
bius,-vajininkus ir rėmėjus. 
Dirbkime darbini n k i š k o s 
spaudos palaikymui ir pla
tinimui.

Sveikinu Lietuvos gyven
tojus, keliančius šalies in
dustriją, žemdirbystę, kul
tūrą ir apšvietą.

S. Penkauskas

Huntington, N. Y.
Šį pirmadienį, sausio 7 d., 

geriesiems “Laisvės” drau
gams Jonui ir Anastazijai 
Kauliniams sukanka 50 me
tų nuo jų susituokimo. ( Per 
nai per klaidą koresponden
to buvo tai pažymėta vie- 
neriais metais per anksti.)

Savo auksiniam jubiliejui 
pažymėti, dėl tūlų kliūčių, 
jubiliatai jokių iškilmių 
rengti nežada. Vietoje to, 
šią savo sukaktį jie pažymi 
įteikdami savo m yl i m a m 
laikraščiui “Laisvei” $15.

Laisviečiai linki draugams 
Kauliniams daug laimingų 
ir sveikų metelių! V.

Jau ruošiasi prie 
dainų festivalio

Amerikinis sveturgimiams 
ginti komitetas jau prane
ša, kad jis ir vėl rengia di
džiuli visų tautinių gru
pių dainų festivalį-koncer- 
tą. Jis įvyks 11963 metų va
sario 24 d., sekmadienį. 
Programoje dalyvaus įvai
rios tautinės grupės su sa
vo dainomis bei šokiais. Ne
tenka nė kalbėti, jog šiame 
koncerte gražiai pasirodys 
ir lietuvių dainos jėgos.

Koncerto vieta: Frater
nal Club4/ouse, 10 West 
48th St., Manhattane.

Komitetas ragina ir pra
šo tautines grupes tą die
ną nieko savo nerengti, o 
visiems dalyvauti jojo pa
rengime.

SVARBU!
1963 metų Vasario-Februa- 

ry 3 dieną į vyks “Laisvės” 
bendrovės dalininkų suvažiavi
mas, pradžia 11 vai. ryto.

Po suvažiavimo bus “Lais
vės” banketas. Pradžia 6 vai. 
vakaro. Vieta—Russian-Ame
rican Center Hall, 61 Riving
ton St., New York City.

Los Angeles, Calif.— Ae
rojet ginklų fabrike įvyko 
sprogimas ir sužeidė 17 
žmonių. *•

Rezervuokime sausio 
13 dieną moterims

Visos Moterų klubo na
rės, ne tik rengimo komisi
ja, susirūpinusios, kad sau
sio 13 d. parengimas praei
tų kūo puikiausiai. Kaip jau 
buvo rašyta, tą dieną klu- 
bietės minės pažangiųjų Sė
tuvių moterų 50 metų veik
lą JAV Bus apibūdintas 
veikimas unijose, politinėje 
dirvoje, visuomeninėje, kul
tūrinėje. Įvadą duos Anta
nas Bimba.

Iš klubiečių, programoje 
dalyvaus K. Petrikienė, Ma
rytė Tamelienė, Vera Rim
kienė, Sofija Petkienė, M. 
Yakštienė, Nastė Buknienė, 
Elena Brazauskienė ir Ieva 
Mizarienė. (Taipgi dalyvaus 
Aido Choras ir Aido Mote
rų Choras, vadovybėje Mil- 
dredos Stenslerienės.

Taigi, pasimatysime sau
sio 13 dieną 3 vai. pipiet, 
“Laisvės” svetainėje, 102-02 
Liberty Avenue, Ozone Par
ke. Po programos bus ka
vutės ir pyrago. ITM

Apie Lietuvių 
Piliečių klubą

Paskutinė metinė apy
skaita, kurią Lietuvių 
Amerikos Piliečių Klubo 
valdyba išsiuntinėjo savo 
nariams, reikia pasakyti,— 
yra labai neaiški ir gana 
liūdna! Klubas kaš metai 
mažėja narių skaičiumi ir 
smunka turto atžvilgiu. 
Praeitais metais mirė 9 na
riai, o savanoriai iš Klubo 
išstojo 10 narių. Naujų ne
įrašyta nė vieno. Tas pats 
buvo ir praeitais heleriais 
metais. Atskaitoje pasaky
ta, kad “Praeitais metais 
biznis davė $7,634.01 nuo
stolių”. Reiškia, biznis ne
neša pelno' o dar duoda 
tūkstančius dolerių nuosto
lio. Kyla klausimas: ko
kiems galams tą biznį ves
ti, kad’ jis neša nuostolius? 
Ar ne geriau jo atsisakyti?

Bet tai dar ne viskas. 
Net ir iš suveltos apyskai
tos matyti, kad Klubo val
dybą sunaudojo daug dau
giau pinigų, negu įskaityta 
į nuostolius: išleista iš ban
kų gauti procentai už įdė
lius ($329.59) ir išimta iš 
dviejų banku $1,250.00. Vi
so—$1,579.59. I “pajamas” 
įskaityta ir Vaitaičio ga
rantija (kaucija) $1,000.00. 
Tas tūkstantis dolerių ne 
padėtas į banką, bet išleis
tas, o jį kada nors reikės 
grąžinti! Taigi ir tą tūks
tantį reikia įskaityti į 
nuostolius, nes pas kasinin
ką likę tik $77.49.

Dar daugiau: Klubo tur
tas sumažėjo ir šiuo atžvil
giu: pradžioje metu atsar
ginių . prekių (degtinės, 
etc.) buvo už $3,300.18, o 
pabaigoje metų jau tik už 
$1,360.63 vertės. Reiškia, 
ir ši $1.939.55 nedateklių 
reikia priskaityti prie nuo
stolių. Pašalpų skyriuje li
ko tik $6.300:81. Klausi
mas: kaip ilgai Klubas ga
lės gyvuoti su tokia suma

Klubo namas išstatytas 
pardavimui,’ tik nesiranda 
pirkėjo.

Tai taip Klubą “nugas- 
padoriavo” tie “veiksniai”, 
kurie prieš kelis metus jį 
“užkariavę” gyrėsi “apva
lę jį nuo komunistų”. Da
bar, nusmukdę Klubą iki 
žemiausio laipsnio, pamatę, 
kad jiems iš to nėra nau
dos, tie “vaduotojai” patys 
bėga iš vadovybės, kad ga
lėtų kitiems sukrauti tą nu- 
gyvenimo negarbę.

Gaila Klubo ir per tiek 
daug metų sudėto nąrių 
turto. Klubo narys

Pasilikom Naujuosius Metus 
su mūsų aidiečiais

Kaip kas metai, taip ir 
1962 m. gruodžio 3'1 d., mū
sų Aido Choras suruošė 
Naujųjų Metų sutikimą. Po
būvis vyko “Laisvės” salėje. 
Jis buvo spalvingas., sma
gus, linksmas: buvo .kalbų, 
dainų, buvo šokių, buvo pui
ki vakarienė.

Šiame pobūvy, beje, buvo 
ir naujo: Dalyvavo du jau
ni Lietuvos mokslininkai — 
Algis Levinskas ir Viktoras 
Šugurovas. Jiedu, kaip ži
noma, švenčių proga ato
stogavo Niujorke — pirma
sis. buvo atVykęs iš Čikagos, 
antrasis iš Troy, N. Y., uni
versitetų.

Kai svečiai užkando, cho
ro pirmininkas J. Grybas 
tarė keletą žodžių. Pirmiau
sia jis pasveikino Antaną 
Bimbą, kuriam neseniai Vil
niaus universitetas suteikė 
istorijos, garbės daktaro 
vardą (laipsnį) už parašy
mą istorinių veikalų. Visi 
pobūvio dalyviai širdingai 
Antaną sveikino.

Po miestą pasidairius
Music Hali teatras

Sukako 30 metų nuo ati
darymo Niujorko mieste 
labai įdomaus teatro, vadi
namo Radio City Music 
Hall. Tai didžiausias kino 
teatras visame pasaulyje, 
turįs 6,200 kėdžių. Per 30 
metų minėtąjį teatrą ap
lankė 185,000,000 žmonių. 
Tai beveik tiek pat, kiek 
JAV turi gyventojų. Per 
tris vasaros mėnesius, ir 
didesniųjų švenčių proga, 
Music Hall lankytojų dau
guma būna atvykusi iš kitų 
miestų bei apylinkių.. Juk 
būti Niujorke T ir! nematyti 
Music Hall vidaus, tai reiš
kia tiek pat, kaip būti Ro
moje, o nematyti popie
žiaus !

Apie kalbamojo teatro 
didumą bei jo įrengimus 
galima spręsti iš to, kad jo 
fojė (priemenė) turi 60 pė
dų aukščio, jos lubos pa
puoštos plona gryno aukso 
skarda; du sietynai, kurie 
foję apšviečia, sveria po 
dvi tonas; langų užuolai
dos, esančios šąlimai veid
rodžių, sveria po 300 sva
ru; teatro didžioji scenos 
užuolaida (kortina), turin
ti 2,000 jardų storo šilko 

i medžiagos ir mylios ilgu
mo bronzos vielų, sveria 
tris tonas. .. .

Teatre nuolat dirba 600 
darbininkų (žinoma, įskai
tant ir scenos profesiona
lius perteikėjus-artistus). 
Vienas tik teatro apvaly
mas atsieina kas metai 
$125,000, o kitas pagalbinis 
aptarnavimas dar $100,000. 
Aštuonis didžiulius kamba
rius užima didžiųjų vorgo- 
nų prietaisai—dūdos, būg
nai, cimbolai ir kiti reika
lingi Jnstrumen tai; kai ku
rios dūdos yra 32 pėdų il
gio, kitos gi—mažesnės už 
pieštuką. Teatras suvarto
ja tiek elektros, kad pakak
tų apšviesti 10,000 gyvento

“Vilnies” Kalendorius
Jau gavome “Vilnies” Kalendorių 1963 metams. 

Puiki knyga, 128 puslapių. ■ Daug naudingų infor
macijų iš istorijos ir kitų mokslo sričių. Kaina tik 
$1.00. Persiuntimą apmokame. Reikalaudami ad
resuokite :

“Laisve,” 1O2-O2 Liberty Avė., Ozone Park 17, N. Y.

Tuomet A. Bimba trum
pai papasakojo apie svečius 
iš Lietuvos^ nušviesdamas 
jųjų pasiekimus moksle ir 
jų studijų reikšmę Ameri
koje. Iškvietė jis abudu 
svečius tarti keletą žodžių. 
Pirmiau kalbėjo V. Šuguro
vas; jis baigęs Vilniaus uni
versitetą ir' jame yra dės
tytojas; jis gražiai kalba 
lietuviškai.

Ilgiau pakalbėjo A. Le
vinskas, papasakodamas, 
kaip jam miela susitikti su 
JAV lietuviais. Čikagoje 
jis kai kada nuvyksta į Mil
dos teatrą ir ten su jais su
sitinka; Niujorke jam ten
ka pirmą kartą susitikti su 
didesniu lietuvių skaičiumi.

Abudu jauni svečiai palin
kėjo visiems laimingų Nau
jų Metų. Abudu buvo šil
tai publikos sutikti.

Aidiečiai, vadovaujami M. 
Stenslerienės, sudainavo ke
letą dainų.

Po to iki 1 vai. ryto sve
čiai linksminosi: juokavo, 
daiųavo, šoko. Ns.

jų miestą. Jame yra 25,000 
elektros lempų—nuo dviejų 
iki 5,000 vatų stiprumo.

Teatro pastate yra dvi 
didžiulės salės repeticijoms, 
pilnai. įruošta garso studi
ja, salės naujiems filmams 
išbandyti bei garsui nusta
tyti, personalui ligoninė, 
skaitykla, valgykla, poilsio 
kambarys ir miegamasis, 
kuriame artistai, pertrau
kų metu, gali pailsėti. Ra
ketės (baletistės)) turi ke
turis aukštus apsirengimo 
kambariams. Brangūs teat
ro; divonai. . keičiami kas 
treji metai.
• Teatro savininkas yra Ro
ckefeller- Center bendrovė.

Music Hall neabejotinai 
yra geriausia ir pigiausia 
pasilinksminimo vieta. Ten 
groja pilnas simfoninis or
kestras, didelis baleto kor- 
pas (raketės), vodivilis, 
choras ir filmas. Ir įėjimas 
nebrangus: dieną tik 90 
centų, kai kituose mažes
nio kalibro teatruose tik 
už vieno filmo parodymą 
imama po du ar net tris do
lerius. Dėl to Music Hall 
turi pakankamai publikos, 
gerai išsilaiko, kai kiti ki
no teatrai bankrutuoja. 
Norint patekti į Music 
Hall, kartais reikia išlauk
ti kelias valandas lauke. 
Labai dažnai tenka matyti 
apie teatrą nusitęs u s i ą 
žmonių vorą per kelis blo
kus, ypatingai švenčių die
nomis. Dėl to geriausia ten 
eiti dienos metu,

Niujorke užsidarė buvęs 
kadaise graiaužsias ir di
džiausias kino teatras Ro
xy, Brukline didžiausias te
atras Paramuont ir kiti. 
Iš subankrutavusių mažes
nio kalibro teatrų daromos 
sinagogos, bažnyč i o s ir 
šiaip salės.

Atsargiau su voverėmis
Niujorko ir kitų apylin

kių parkuose privisę gana 

daug pilkųjų voverių. \Tos 
prie žmonių taip pripratę, 
kad net iš rankos ima jon\s 
pasiūlytą maistą. Tūli pai
kų lankytojai labai didžiuo
jasi, kai voveraitė paima iš 
jo rankos, ar burnos, rie
šutą. Gal tai i< jaudina 
“geradario” savimylą, bet 
reikia atminti ir va ką: vo
verė yra graužūnas, žiur
kės giminė. Ji gali būti ir 
užkrečiamų ligų išnešioto
ją. Voverė gerai mato toli 
esantį daiktą, bet, kaip toli- 
žiūrė, sunkiai mato arti 
esamus daiktus. Todėl pasi
taiko, kad, be blogos inten
cijos, kartais ji žmogui 
įkanda pirštą. Jai sunku at
skirti pirštą nuo riešuto ir 
ji dažnai gnibtelia pirštą, o 
kai kada ir iki kraujo įkan
da. Už tai ją negalima kal
tinti, nes ji tai padaro ne
sąmoningai.

Dėl to reikia būti atsar
gesniems. Geriausiai yra 
numesti riešutą ant žemės, 
tegu ji pati pasiima, o ne 
duoti iš rankos, ar dar blo
giau, — iš lūpų. Voverės 
įkandimas, kad ir skaus
mingas, retai kada būna 
pavojingas. Tačiau kartais 
ji gali kraują užkrėsti ža
lingom bakterijom ir iš to 
gali pasidaryti visai rimta 
žaizda.

Viena uncija atsargumo 
veikta svaro gydymo!

A. P.

Aido choro pamoka įvyks 
šio penkt. vakarą, sausio 4.

ĮVAIRIOS žinios
PADIDĖS KUBOS IR 

TSRS PREKYBA
Ęavana.—: Kubos ir Ta

rybų Sąjungos pareigūnai 
užsienio prekybos reikaluo
se išdirbo planus 1963 me
tui prekybai. 1963 metais 
žymiai padidės tarp abiejų 
šalių prekyba. ! j

SUDEGĖ VISA ŠEIMA
McLean, III. — Nakties 

metu kilo gaisras Paulio 
Barro namuose ir studegė 
visa šeima. Sudegė P. Bar
tas, jo žmona ir keturi vai
kai, nuo 6 mėnesių iki 14 
metų amžiaus.
: ;x .___ _ _______

Lima, Peru. —Sustreika
vo 4,000 darbininkų ir su
degino JAV kapitali s t ų 
įmonę, kurios vertė įkai
nuojama $4,000,000.

New Delhi. —Indijos val
džia vėl areštavo 300 ko
munistų.

\ •
Londonas.. — Sulaukusi 

52 metų amžiaus pasitrau
kė iš veiklos balerina Alicia 
Markova.

6 pusl.-Laisve (Liberty)-penktad., sausio (Jan.) 4, 1963

Cliffside Park, N. J.

^yėįkįname gimines, drauges ir draugus, 
gyvenančius Jungtinėse Valstijose ir Tary
bų ' Lietuvoje, linkime visiems geriausios 
sėkmės 1963 metuose. Taipgi linkime, kad 
pasaulio žmonija pasiektų pastovią taiką.

« K
—Jurgis ir Zofija Stasiukaičiai

Muzika
Hamburgo simfoninis or- < 

kestras koncertuoja New 
Yorko Carnegie Hali sausio 
7-tos vakarą. Vadovas Hans 
Schmidt-Isserstedt. Pradžia 
8:30. Įžanga $3 iki $6. —K

Washingtonas. —Jungti
nės Valstijos’daugiau siun
čia karo lėktuvų Jungtinių 
Tautų jėgoms į Kongo.

PRANEŠIMAI
)
PHILADELPHIA, PA.

LLD 10 kuopos susirinkimas j vyks 
Sausio-January 11 d., vengrų klubo’ 
patalpose, 1144 N. 4th St., 7:30 va- , 
kare.

Draugai ir draugės, pradėdami 
naujuosius metus, pradėsime irn-u-^ 
ją veiklą. Taipgi užbaigsime pasi
likusius senus reikalus spręsti.

Pasikvieskite į susirinkimą ir sa
vo pažįstamus, kurie norėtų įsira
šyti į Lietuvių Literatūros Draugi-, 
ją. Valdyba 12)

BROCKTON, MASS.
LLD 6 kuopos mėnesinis susirin

kimas įvyks pirmadienį, Sausio-Jan. 
7 d., pradžia 7-tą vai. vakare. Pra
šome narius atsilankyti.

Abiejų kuopų susirinkimų vieta 
Liet. Taut. Namo kambariuose, 8 
Vine Street, Montello.

Abiejų minėtų kuopų narius prašo
me kreipti dėmesio į aukščiau skel
biamus susirinkgAus. Svarbu metų 
pradžioje užsimokėti duokles ir pa
sitarti dėl veiklos ateityje.

George Shimaitis (104-1)

ELIZABETH, N. J.
Trys Svarbūs Susirinkimai

Sausio-Jan. 6 d. įvyks LDS 33 
kuopos susirinkimas, pradžia 2-rą 
vai. popiet.

Vėliau seks LLD 54 kuopos su
sirinkimas.

Po jo—LDP Klubo susirinkimas. 
Visų trijų susirinkimų vieta — 

408 Court St.
Susirinkimai bus svarbūs. Visi 

minėtų organizacijų nariai esate 
kviečiami dalyvauti. Nepamirškite 
užsimokėti duokles, taipgi sugalvoki
te gerų sumanymų kuopų veiklai 
1963 metams.

A. Skairus (104*1 f

CLEVELAND, OHIO | 
i Moterų Klubo Narėms •

Visos klubietės yra kviečiamos 
dalyvauti sekančiame Klubo susirin
kime Sausio-Jan. 10 <f Gruodžio mė
nesį dėl blogo oro susirinkimas ne
įvyko ,tad šiam susirinkimui šusi- 

1 deda daug reikalų aptarti jir atlikti. 
Nepamirškite ,kad bus valdybos rin
kimas ir kiti svarbūs reikalai? ’ 

■' ’ - (104-1)
--------------- -------------- -------------------- J------- :----------  . .. , .

BROOKLYN, N. Y. ; > 
LDSJ-os kuopos narių dėmestai 
Dėl priežasties Naujų metų šven

tės, kuopos metinis susirinkimas ta- 
. po nukeltas iš sausio 1-os dienos 

į antradienį, sausio 8 dieną, 7:30 
vai. vakare, "Laisvės’' salėje, 102-02 
Liberty Avė., Ozone Parke. Visi na
riai kviečiami dalyvauti susirinkime, 
nes kuopos valdyba patieks metini 
raportą iš savo veiklos. Nepamirš
kite pažiūrėti į savo mokesčių kny
gutes. Metų pradžioje ir vėl reikia 
duokles užsimokėti. Valdyba

OZone Park, N.- X.......
LDS 46 Kuopos Narių žiniai

LDS 46 kuopos metinis mitingas 
įvyks trečadienį, sausio 9 d., 7:30 
vai. vakaro, 102-02 Liberty Avenue, 
Ozone Parke.

Visi kuopos nariai prašomi daly
vauti. Kuopos valdyba patieks me
tinį raportą, ir kitus kuopos reika
lus reikės apsvarstyti. Komitetas 

(10-2)

OZONE PARK, N. Y.
LLD 185 kuopos susirinkimas; 

įvyks trečiadienį, sausio 9 d., 7:30 
vai. vak., "Laisvės" salėje, 102-02 
Liberty Avė. Prašome visus narius 
dalyvauti. Valdyba




